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Protokół przyjęcia pacjenta w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

I. Środki ochrony indywidualnej personelu medycznego: 

• ochraniające drogi oddechowe: maski jednokrotnego lub wielokrotnego 
użytku o standardzie Filtering Face Piece 2 (FFP2) lub 3 (FFP3) oraz 
maseczka chirurgiczna 

• zabezpieczające oczy: gogle, przyłbica 
• ochraniające ciało: kombinezon, fartuch medyczny ochronny z długimi 

rękawami oraz jednorazowe czepki 
• ochraniające ręce: rękawiczki jednorazowe, rękawiczki sterylne 

chirurgiczne 
• ochraniające nogi: ochraniacze na buty 

II. Kolejność zakładania środków ochrony indywidualnej: 
• umyć ręce 
• zdezynfekować ręce 
• założyć czepek 
• założyć pierwszą parę rękawiczek 
• założyć maskęFFP2 
• założyć gogle ochronne 
• założyć kombinezon 
• założyć ochraniacze na obuwie 
• zdezynfekować rękawiczki 
• założyć maskę chirurgiczną 
• założyć kaptur kombinezonu 
• zdezynfekować rękawiczki 
• założyć fartuch chirurgiczny jednorazowy 
• założyć przyłbicę 
• zdezynfekować rękawiczki 
• Lekarz zakłada 2 parę - sterylne chirurgiczne rękawiczki 

W każdej sytuacji zanieczyszczenia maseczki chirurgicznej należy ją wymienić, zachowując 
zasady bezpieczeństwa. 
Przyłbica poniżej linii brody. Rękawice powinny zakrywać nadgarstek i mankiety fartucha. 

III. Gabinet przygotowany do przyjęcia pacjenta:  

1. Asysta przygotowuje narzędzia.  



2. Przygotowuje zestaw asystentki do jednego pacjenta (pęseta, łopatka, nakładacz) 

3. Po uzgodnieniu z lekarzem, przygotowuje w zależności od zabiegu niezbędne: wiertła, 
soflexy, gumki, narzędzia endodontyczne, chirurgiczne lub protetyczne. 

4. Przygotowuje karpulę oraz znieczulenie. 

5. Klawiatura oraz myszka w gabinecie powinny być owinięte jednorazową 
przezroczystą folią ochronną. 

6. Wszystkie dodatkowe sprzęty w gabinecie, używane w trakcie zabiegu (np. 
mikroskop, aparat fotograficzny, mieszalniki do mas, kartridże z masami 
wyciskowymi oraz pistolety do mas,  powinny być owinięte jednorazową folią 
ochronną. 

7. Blaty gabinetu powinny być puste. Na asystorze – minimum niezbędnych 
przedmiotów. Wszystko, co lekarz potrzebuje podczas zabiegu, asystentka podaje z 
szuflady. Użyte materiały, narzędzia i przybory zostają na stoliku unitu lub asystorze 
do końca zabiegu. Po każdym zabiegu zostaną zdezynfekowane i schowane do 
odpowiedniej szuflady. 

8. Nie pracujemy na 4 ręce. Np. podając lampę polimeryzacyjną, do końca zabiegu 
lekarz bierze ją i odkłada sam na stolik unitu. 

9. Rękawiczki czystej asysty nie mogą być skażone do końca zabiegu, ze względu na 
otwieranie szuflad i pobieranie z nich czystych materiałów i sterylnych narzędzi. 

10. Przed podjęciem pracy asysta każdorazowo kontroluje poziom 1 % roztworu wody 
utlenionejw butelce do unitu 

11. W gabinecie powinien znajdować się pojemnik do dezynfekcji narzędzi z preparatem 
ID 213 Durr Dental.  

Pojemnik do dezynfekcji okularów pacjenta z preparatem ID 213 Durr Dental. 

Pojemnik do dezynfekcji instrumentów rotacyjnych oraz endodontycznych z 
preparatem ID 220 Durr Dental. 

Przygotowanie roztworów powinno być wykonane zgodnie z procedurą Kliniki 
Wiktorska. 

12. „Asysta czysta” zabezpiecza unit:   

• serweta ochronna na stoliku unitu 
• serweta ochronna na zagłówku fotela 
• ślinociąg zabezpieczony folią 
• lampa unitu zabezpieczona folią przezroczystą 
• uchwyty unitu oraz lampy zabezpieczone folią przezroczystą lub folią 

aluminiową 



• wkład do spluwaczki 

13. Dla pacjenta przygotowuje: 

• serwetę jednorazową (śliniak), przezroczystą folię zabezpieczającą 
pacjenta 

• przezroczyste plastikowe okulary (gogle) 
• koferdam 

IV. W zdezynfekowanym gabinecie asysta pracująca z lekarzem („asysta czysta”) 
oraz lekarz ubierają się w środki ochrony osobistej.  

14. Asysta zaprasza pacjenta do gabinetu: 
• zakłada sterylne końcówki na unit (kątnice, dmuchawkę wodno-

powietrzną) 

Uwaga! Ze względu na generowanie podczas pracy turbiny bardzo drobnego sprayu, 
zaleca się używanie końcówki przyśpieszającej. 

• stawia kubek z wodą utlenioną rozcieńczoną w stosunku 1:2 wodą 
(rozcieńczamy 3% wodę utlenioną) 

• zakłada przezroczystą folię zabezpieczającą pacjentaoraz jednorazową 
serwetę 

• prosi pacjenta o zdjęcie maseczki, w której pacjent przyszedł do Kliniki 
Wiktorska i umieszczeniu jej w kieszeni serwety jednorazowej 

• prosi pacjenta o przepłukanie jamy ustnej 
• zakłada pacjentowi gogle 
• asysta dezynfekuje rękawiczki oraz zakłada 2 parę - sterylne 

chirurgiczne rękawiczki 

15. Po zakończeniu zabiegu pacjent płucze jamę ustną wodą utlenioną rozcieńczoną w 
stosunku 1:2 wodą (rozcieńczamy 3% wodę utlenioną) oraz zakłada własną maseczkę 
ochronną 



V. Po zakończeniu zabiegu lekarz zdejmuje przyłbicę, rękawiczki chirurgiczne 
oraz dezynfekuje rękawiczki jednorazowe, wypełnia komputerowo kartę oraz 
wystawia rachunek. O cenie zabiegu informuje pacjenta.  

Dzwoni do recepcji z zapytaniem czy pacjent może wyjść z gabinetu.  

VI. Po zakończeniu zabiegu asysta : 

• czeka aż lekarz poinformuje pacjenta o cenie, zdejmuje zabezpieczenia 
z pacjenta i wypuszcza go z gabinetu otwierając drzwi 

• gogle pacjenta umieszcza w osobnym pojemniku z płynem 
dezynfekującymID 213 Durr Dental na 15 minut 

• wkłada narzędzia do preparatu do dezynfekcji narzędzi ID 213 Durr Dental 

• wkłada wiertła do preparatu do dezynfekcji  ID 220,producent Dürr Dental 

• zdejmuje, dezynfekuje oraz zawija każdą  kątnicę osobno w 
dezynfekującą chusteczkę preparatu FD 333 Durr Dental 

• wyrzuca wszystkie materiały jednorazowe do kosza na odpady zakaźne 
(kod 180103) 

VII. Dalej lekarz zdejmujeoraz wyrzuca do kosza na odpady zakaźne  (kod 
180103) środki ochrony indywidualnej, w następujący sposób: 

• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć rękawiczki w sposób minimalizujący kontaminację rąk 
• zdezynfekować ręce 
• założyć nową parę rękawiczek 
• zdjąć fartuch chirurgiczny : należy chwycić tył fartucha i odciągając od 

ciała zanieczyszczoną przednią część, zawinąć do środka i wywinąć 
rękawy na zewnątrz - należy unikać dotykania przedniej 
zanieczyszczonej części fartucha 

• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć gogle, zdezynfekować  zgodnie z zaleceniami producenta 
• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć maseczkę : należy chwycić za paski i ostrożnie zdjąć maseczkę, 

uważając, aby nie dotknąć jej zewnętrznej powierzchni 
• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć czepek ochronny łapiąc po bokach głowy jego części nad gumką i 

zsuwając w górę głowy tak, aby nie dotknąć pozostałych elementów 
ochronnych 



• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć rękawiczki 
• umyć i zdezynfekować ręce 

Jeśli przy zdejmowaniu środków ochrony osobistej uczestniczy osoba asystująca (asysta-
asysta, asysta-lekarz), ona również powinna być ubrana w środki ochrony osobistej i stosować 
zasadę dekontaminacji (mycia oraz dezynfekcji) rąk po każdej czynności przy zdejmowaniu 
poszczególnych elementów. 

VIII. Lekarz zostaje w kombinezonie, rękawiczkach oraz maseczce FFP2, po czym 
zostaje zdezynfekowany przez asystę sprayem dezynfekującym 

• zdejmuje rękawiczki 

• myje oraz dezynfekuje ręce 

• przechodzi do innego gabinetu 

• myje oraz dezynfekuje ręce 

• zakłada środki ochrony indywidualnej 

IX. Asysta , wykonująca dezynfekcję gabinetu po zabiegu, oprócz środków 
ochrony osobistej, powinna mieć na rękach gumowe rękawice robocze oraz 
buty lub ochraniacze ochronne. 
Wykonuje następujące czynności w gabinecie:  

1. Zdejmuje rękawiczki chirurgiczne, dezynfekuje rękawiczki jednorazowe 
2. Przekazuje „Asyście brudnej” pojemniki z płynem dezynfekującym oraz narzędziami 

użytymi podczas zabiegu. 
3. Dezynfekuje materiały, w tym lampę polimer. i td.,  które były używane podczas 

zabiegu chusteczkami dezynfekującymi FD 333 Durr Dental oraz odkłada je do 
odpowiednich szuflad 

4. Gabinet zaczyna dezynfekować od miejsc odległych 

5. Wykonuje dezynfekcję gabinetu przy pomocy preparatów Biosanitizer lub FD 333 
Durr Dental pamiętając, że minimalny czas działania środków to 2 minuty. 



6. Dezynfekuje wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty, asystor, biurko lekarza 

7. Dezynfekuje szuflady wraz z uchwytami 

8. Usuwa z komputera oraz myszki jednorazową folię ochronną 

9. Dezynfekuje komputer, myszkę,  telefon 

10. Dezynfekuje klamkę do drzwi 

11. Usuwa folię ochronną z unitu oraz z lampy unitu 

12. Dezynfekuje oraz myje unit wraz z lampą i fotelem 

13. Po umyciu fotela, spryskuje oparcie oraz siedzenie fotela sprayem dezynfekującym  

14. Dezynfekuje spluwaczkę preparatem MD 550 Durr Dental 

15. Dezynfekuje system ssący unitu płynem dezynfekującym Orotol®plus, MD 555 Durr 
Dental 

16. Kontroluje i uzupełnia poziom wody w butelce tak, żeby nie było potrzeby dolewania 
jej w trakcie przyjmowania pacjenta. 

Używamy wody ze specjalnie przygotowanego kanistra, który po użyciu zakręcamy i 
chowamy do szafki. W kanistrze przygotowujemy 1 %  roztwór wody utlenionej w 
następujący sposób: 1/3 część  3%  wody utlenionej oraz 2/3 części wody 
destylowanej. 

17. Sprawdza czy poziom odpadów w koszu z czerwonym workiem nie przekroczył 
maksimum, jakim jest ¾ pojemności pojemnika. Jeżeli tak jest, należy wymienić 
worek na nowy według procedur Kliniki Wiktorska 

18. Usuwa z gabinetu wszelkie przedmioty, zbędne przy następnym zabiegu.  

19. Wietrzy pomieszczenie 

20. Myje podłogę 

21. Po umyciu podłogi, spryskuje podłogę sprayem dezynfekującym 

22. Ozonuje pomieszczenie 

  



X. Po umyciu i dezynfekcji gabinetu asysta zdejmuje oraz wyrzuca do kosza na 
odpady zakaźne  (kod 180103) środki ochrony indywidualnej w następujący 
sposób: 

• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć rękawiczki w sposób minimalizujący kontaminację rąk 
• zdezynfekować ręce 
• założyć nową parę rękawiczek 
• zdjąć fartuch chirurgiczny : należy chwycić tył fartucha i odciągając od 

ciała zanieczyszczoną przednią część, zawinąć do środka i wywinąć 
rękawy na zewnątrz - należy unikać dotykania przedniej 
zanieczyszczonej części fartucha 

• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć przyłbicę nie dotykając przedniej części, zdezynfekować  zgodnie 

z zaleceniami producenta 
• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć gogle 
• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć maseczkę : należy chwycić za paski i ostrożnie zdjąć maseczkę, 

uważając, aby nie dotknąć jej zewnętrznej powierzchni 
• zdezynfekować rękawiczki 
• zdjąć czepek ochronny łapiąc po bokach głowy jego części nad gumką i 

zsuwając w górę głowy tak, aby nie dotknąć pozostałych elementów 
ochronnych 

• zdezynfekować rękawiczki 

XI. Asysta zostaje w kombinezonie, rękawiczkach oraz maseczce FFP2, po czym 
zostaje zdezynfekowana przez „asystę brudną” sprayem dezynfekującym 

• zdejmuje rękawiczki 

• myje oraz dezynfekuje ręce 

• zakłada środki ochrony indywidualnej 

• przygotowuje gabinet do przyjmowania pacjenta 

XII. „Asysta brudna”, ubrana w środki ochrony indywidualnej: 

1. Po odpowiednim czasie dezynfekcji preparatem ID 213 Durr Dental, myje, suszy, 
sterylizuje narzędzia zgodnie z procedurami Kliniki Wiktorska 

2. Oliwi, pakuje w rękaw papierowo – foliowy oraz sterylizuje w autoklawiekońcówki do 
unitu (kątnice, dmuchawkę wodno-powietrzną) 



XIII. Po przyjęciu ostatniego pacjenta lekarz oraz asysta zdejmują oraz wyrzucają do 
kosza na odpady zakaźne  (kod 180103) środki ochrony indywidualnej 
uwzględniając obowiązkową kolejność  

XIV. Po przyjęciu ostatniego pacjenta gabinet zostaje umyty oraz zdezynfekowany 
zgodnie z procedurą Kliniki Wiktorska uwzględniając zasady działania gabinetu 
podczasepidemii  

3. Procedura wykonywania wewnątrzustnychzdjęć rtg 

1.Wszystkie uchwyty, pilot, tubus aparatu do zdjęć rtg powinny być zabezpieczone 
jednorazową przezroczystą folią ochronną. 

2. Asysta brudna, ubrana w środki ochrony osobistej, zakłada pacjentowi kartę komputerową, 
przynosi do gabinetu kliszę do zdjęć oraz wprowadza aparat do zdjęć. 

3. Lekarz, ubrany w środki ochrony osobistej, wykonuje zdjęcie. 

4. Wszystkie parametry ekspozycji należy ustawić zanim zaczniemy ustawiać pacjenta do 
zdjęcia.  

5. Do trzymania kliszy używamy wysterylizowanego trzymadełka. 

6. Jeśli potrzebujemy, żeby pacjent przytrzymał kliszę, dajemy mu chusteczkę dezynfekującą 
preparatem FD 333 Durr Dental do zdezynfekowania palców.   

7. Lekarz wyjmuje z ust pacjenta kliszę, usuwa osłonkę foliową oraz oddaje kliszę bez 
osłonki asyście brudnej. Wkłada trzymadełko do pojemnikazpreparatem do dezynfekcji ID 213 
Durr Dental. 

8. Asysta brudna wywołuje zdjęcie, zapisuje na komputerze, dezynfekuje rękawiczki. 

9. Wyprowadza z gabinetu urządzenie do zdjęć rtg, zdejmuje folię ochronną, przeprowadza 
dezynfekcję urządzenia przy pomocy chusteczek dezynfekujących FD 333 Durr Dental. 

10. Dezynfekuje rękawiczki, zdejmuje je, myje oraz dezynfekuje ręce. Zakłada nowe 
rękawiczki.  

11. Zabezpiecza urządzenie do zdjęć rtg jednorazową przezroczystą folią ochronną. 

4. Procedura wykonywania zdjęć pantomograficznych lub CT 

1.Przed wykonywaniem zdjęcia pantomograficznego lub CT  urządzenia w pracowni rtg 
powinny być zabezpieczone jednorazową folią ochronną.  



Są to:  klawiatura komputera, myszka, pulpity sterujące, uchwyty, które pacjent będzie 
trzymał w trakcie wykonywania zdjęcia, podpory, pilot do wykonywania zdjęć.  

Zagryzak, mający kontakt z jamą ustną pacjenta ma być zabezpieczony  lateksową 
rękawiczką, a następnie jednorazową foliową osłoną. 

2.Pacjent w gabinecie lekarskim dezynfekuje ręce oraz zakłada rękawiczki.  

3. Brudna asysta, ubrana w środki ochrony osobistej, zakłada pacjentowi kartę komputerową, 
zaprasza pacjenta do pracowni rtg, zakłada pacjentowi ołowiany fartuch, ustawia pacjenta do 
ekspozycji, dezynfekuje rękawiczki. 

4. Na naszą prośbę pacjent w pracowni rtg niczego nie dotyka. Rozmowy z pacjentem 
ograniczamy do minimum. 

5. Lekarz ubrany w środki ochrony osobistej, wykonuje zdjęcie pantomograficzne lub CT, 
dezynfekuje rękawiczki. 

6. Asysta brudna zdejmuje pacjentowi ołowiany fartuch ochronny, trzymając go zdala od 
siebie. 

7. Pacjent wychodząc z pracowni rtg, nie dotyka rękami niczego, wraca do gabinetu, w 
gabinecie zdejmuje rękawiczki i dezynfekuje ręce. 

8. Brudna asysta dezynfekuje ołowiany fartuch ochronny oraz odwiesza go na miejsce. 

9. Dezynfekuje rękawiczki 

10. Zdejmuje folię ochronną z urządzeń w pracowni rtg 

11.Wykonuje dezynfekcję pracowni rtg przy pomocy preparatów Biosanitizer lub FD 333 
Durr Dental pamiętając, że minimalny czas działania środków to 2 minuty. 

12.Zdejmuje rękawiczki w sposób minimalizujący kontaminację rąk, myje i dezynfekuje ręce.  

13. Zakłada nowe rękawiczki. 

14. Zabezpiecza sprzęt pracowni rtg foliowymi osłonami ochronnymi. 

Podstawowe środki chemiczne powierzchniowo czynne do zwalczania/inaktywacji 
wirusa SARS-CoV-2: 

 Wysoce efektywne: 

• alkohol etylowy od 78% 

• roztwór jodopowidonu od 0,23% 

• woda utleniona od 0,5% 



• podchloryn sodu od 0,21% 

Mniej efektywne: 

• alkohol etylowy min. stężenie 62-71% 

• 0,05-0,2% chlorek bezalkoniowy 

• 0,02% diglukonian chlorheksydyny 

• Podchloryn sodu od 0,01% 


