
Jednostki ćwiczeniowe Dermalux© 
 
Niniejsza tabela pokazuje  wybór metod i  wypróbowaną kolejność kombinacji w szkoleniach w 
zakresie higieny i ochrony skóry. 
Nałożenie środka  winno nastąpić poza urządzeniami Dermalux Checkbox czy też Derma-LiteCheck. 
W celu kontroli wyników dłonie lub przedmioty zaraz po nasmarowaniu należy włożyć do włączonego 
uprzednio urządzenia, a wynik (tj. świecące miejsca i widoczne luki  w nawilżeniu środkiem 
testującym po jego niedokładnym rozprowadzeniu) będą przez prowadzącego szkolenie komentowane 
wraz ze wskazaniem na prawidłowe metody i  możliwości  zastosowania. 
  

 Temat /produkt testujący/ Prowadzenie / Uwagi 
 Kontaminacja krzyżowa 

(z użyciem środka testującego Dermalux) 
 

1. Poprzez uścisk dłoni Prowadzący szkolenie smaruje niezauważalnie 
środkiem testującym swoje dłonie, przed 
rozpoczęciem szkolenia, po czym wita się z 1  lub 2 
uczestnikami poprzez podanie dłoni;  
Po kilku słowach wprowadzenia i po 
zaprezentowaniu pierwszych folii  szkoleniowych, 
należy poprosić uprzednio przywitane osoby do 
przodu w celu kontroli ich dłoni  w  urządzeniu  
Dermalux lub Derma LiteCheck. 

2. Poprzez klamki drzwiowe Przed szkoleniem nasmarować klamkę i poprosić, by 
ostatni uczestnik zamknął drzwi... 

3. Długopis, lista zadań, narzędzia Długopis nasmarować środkiem testującym i 
poprosić jednego z uczestników o napisanie 
nazwiska... 

4.  Telefon komórkowy, pęk kluczy Starą komórkę, klucze  nasmarować środkiem, gdy 
zadzwoni,  poprosić inną osobę o odebranie 
połączenia... 
(niebezpieczeństwa grożące także rodzinie w domu) 

 Mycie rąk 
( środek  testujący Dermalux) 

Czy istnieje plan higieny ? 

5. Test mycia - ręce gruntownie nakremować, 
- środek testujący = jako niewidoczne zabrudzenia, 
- osoba testowana idzie umyć ręce nastepnie  
   kontrola w urządzeniu, 
- problemytyka osób lewo i praworęcznych. 

 Dezynfekcja rąk  
(  tester  alkoholowy Dermalux) 

 

6. Aplikacja higienicznej dezynfekcji rąk - tester alkoholowy wlać na dlonie 
- wcierać: 30 sekund lub do wyschnięcia 
- problemytyka osób lewo i praworęcznych 

 Ubiór ochronny 
( środek  testujący Dermalux) 

 

7.  Rękawice ochronne (Lateksowe)  
-zdejmowanie ich bez dotykania nimi 
dłoni 

Założyć rękawiczki ochronne, po czym obficie  
nałożyć środek testujący jako brud; 
- zdjąć rekawiczki, 
- skontrolować ślady na dłoniach  
   w urządzeniu . 

 Higiena i ochrona skóry 
( srodek  testujący Dermalux) 

Czy istnieje plan ochrony skóry ? 



8. Kontrola dawkowania (aplikacji) 
środków ochrony skóry 
- część Osobistego Wyposażenia   
  Ochronnego (OWO) 
- ochrona przed rozpoczęciem pracy 
- pielęgnacja po pracy 

Dłonie nakremować i w urządzeniu sprawdzić jego 
prawidłową ilość. 
Przykłady: 
- nanieść na wewnętrzną powierzchnię dłoni 
niewielką ilość kremu, 
- nanieść na wewnętrzną powierzchnię dłoni za dużą 
ilość kremu. 
- Właściwa metoda: krem nanieść na zewnętrzne 
partie dłoni, następnie ustalić jego właściwą ilość.  
 

 Skażenie  krzyżowe 
(z użyciem środka testującego Dermalux) 

Jako motywacja do mycia w czasie kolejnej przerwy 

9. Przygotować kromkę chleba z salami  
i liściem sałaty 

- Kciuki natrzeć środkiem testującym, 
- Kromkę chleba obłożyć salami i sałatą, 
- Przy tym  zostawić odcisk kciuka 

 
Za pomocą Metody Dermalux podczas szkolenia „niewidoczne” (środek testujący Dermalux  / tester 

alkoholowy)  staje się „widocznym” (pod światłem UV). 
Produkty testujące jak i  urządzenia szkoleniowe oraz dodatki znajdą Państwo pod adresem: 

 
www.Dermalux.de          www.derma-Litecheck.de    www.händewaschen.de 

 


