INSTRUCTIEKAART DGH: REINIGING EN ONTSMETTING AMBULANCE NA INZET
(VERMOEDELIJKE) COVID-19 PATIËNT Versie 01/05/2020
Gebruikte ontsmettingsstof :
algemene principes

Reiniging: algemene
principes

Wijze van reinigen:

Vooraf gemaakte verdunningen van Umonium 38 Master zijn :
-3 maanden stabiel in een gesloten recipiënt
-3 weken in een open recipiënt, indien geen zichtbare vervuiling aanwezig is
-Steeds datum van bereiding aanbrengen op het recipiënt waar de verdunning
in bewaard wordt.
Gebruikt product bij reiniging :
-Umonium 38 Master oplossing zowel 0.5% als 2.5% mogen hiervoor
gebruikt worden. Naspoelen met water.
-gemorste lichaamsvochten worden onmiddellijk verwijderd en gereinigd
-verwijder nog eventueel vuil/besmet materiaal of linnen uit de ambulance
-verwijder gebruikt materiaal voor éénmalig gebruik
- bij zichtbare vervuiling eerst reinigen !
-reiniging vooraf is noodzakelijk omdat desinfectantia door organisch
materiaal, zoals bloed (eiwitten), niet werken !
-reiniging = verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal
-reinig eerst droog (uitvegen, stofzuigen) daarna nat
-reinig van schoon naar vuil en van hoog naar laag
-draag handschoenen bij het reinigen van oppervlaktes of voorwerpen waar
lichaamsvloeistoffen kunnen opzitten
-aandacht voor “high touch” plekken bv. : handgrepen, stuur, brancard, riemen
(indien met vuil doordrenkt vervangen door nieuwe set en vervuilde riemen
wassen), bedieningsknoppen, touch screens, schakelaars,…

Ontsmetting : algemene
principes

Dit is het afdoden van micro-organismes na de reinigingsprocedure.
Gebruikt product bij ontsmetting :
-Umonium 38 Master oplossing : 25 ml/1 l water (2,5 %) voor grote
oppervlakten zoals plafond, wanden, vloer,…Contacttijd 10 minuten.
-Umonium 38 Medical Spray (contacttijd 5 minuten) of Umonium 38 Medical
tissues (contacttijd 5 seconden) voor medische hulpmiddelen zoals
saturatiemeter, bloeddrukmeter,…of voor kleine oppervlakten

Ontsmetting van de
ambulance na inzet

Algemene principes
- zorg voor de nodige PBM’s : FFP2-masker, antispatbril/faceshield,
wegwerphandschoenen, wegwerpoverall.
- plaats de ambulance buiten of in een goed verluchte aparte ruimte, zorg
dat er geen contact met andere reine ambulances mogelijk is
- werk van hoog naar laag
- geef zeker aandacht aan “high touch” plekken (bv. : handgrepen, stuur,
brancard (aandacht voor handvaten, riemen), bedieningsknoppen allerhande,
touchscreens, schakelaars of knoppen,…

Sanitaire Cel
-verwijder eerst brancard, uitstapzakken, koffers,…
-ontsmet vervolgens :
-plafond
-wanden
-rails
-werkvlakken
-kastdeuren en lades
-(schuif) deuren
-brancard : matras en frame met ook aandacht voor riemen (indien met vuil
doordrenkt vervangen door nieuwe set en vervuilde riemen wassen),
zijsteunen, bedieningshendels en uitschuifbare handvaten
-brancardslede met bedieningsknoppen
-vloer
-deurklinken binnen en buiten
-gebruikte toestellen zoals saturatiemeter, AED, glycemiemeter,
bloeddrukmeter met manchette, thermometer, zuurstofdebietmeters,
zuurstoffleskranen,….
-toestellen die niet gebruikt werden, maar die niet beschermd waren (in kast of
afgeschermd met plastiek) zoals aspiratietoestel, monitor,..
-de kabels of leidingen van bovengenoemde toestellen
-indien toestellen niet gebruikt werden én afgeschermd door plastiek : plastiek
vervangen
-gebruikt materiaal die geen wegwerpmateriaal is zoals spalken,
schepbrancard, vacuümmatras, KED, Pedisleeve, wervelplank, head-blocks
met riemen, draagstoel met riemen, spider straps,
-volledige buitenzijde uitstaptassen
-volledige binnenzijde uitstaptassen indien gebruikt tijdens interventie
-…………………..
Bestuurderscabine :
-zetels
-stuur
-versnellingspook
-handrem
-bedieningshendels thv stuur
-Mobiele en portofoons ASTRID zenders : volledig.
-GID module
-GPS touchscreen
-bedieningspaneel zwaailichten, sirene, traffic adviser, werklichten
-alle bedieningsknoppen op het dashboard (airco, verwarming, lichten,..)
-GSM
-pager
-Ambureg tablet
-deuren en deurklinken binnen en buiten
-aangeraakte sleutels, badges ziekenhuizen, afstandsbedieningen,…
-veiligheidsgordels en gespen van deze gordels
-…………….

