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Clean Hands Save Lives
Pre-Surgical Hand Asepsis Protocol

4 steps: Hygiene » Wash » Disinfect » Care

Step 1

Hygiene

Surgical personnel should always take care of hand hygiene
Have a proper hand hygiene in and outside the surgical theatre.

Step 2

Hand

Washing

1 minute handwash with Neutral Soap 
This is a cleaning procedure. Before the 1st surgery of the day 

or when hands are visibly soiled.

Clean Hands

Use soap and

a dry sponge

Time your 1.5 minute rub!

Apply on hands and forearms

Allow to dry before gloving!

Don’t wave hands!

Concentrate on areas 

often missed

Rub over hands, forearm and elbow.

Include upper arm in abdominal 

procedures

Dry hands and arms

with regular paper

Pick and brush fingernails,

rinse with water

Gently wash hands and forearms 

including elbow without brushing

Short nails No artificial nails

No nail polish

No jewellery No wounds

1.5 minute rub with Hydro-Alcoholic Solution 
This is the hand disinfecting step. Keep solution wet for 1,5 minutes on skin.Step 3

Hand

Disinfection

Apply cream on back of hands, rub hands back to back then rest of hand

Good Skin Care
Take care of your hands when leaving the surgical theatre.Step 4

Skin

Care

When using this routine, ensure the hydro-alcoholic solution used meets the prEN 12791 requirements for surgical hand asepsis and verify

approriate timing according to manufacturers recommendations.

Areas frequently missed

during disinfecting step!

Areas frequently missed

during disinfecting step

Most frequently missed

Adapted from Veterinaryhandhygiene.eu poster 2016

Higiena » Plauti » Dezinfekuoti » Rūpintis

Higiena

Chirurgijos personalas visada turėtų rūpintis rankų higiena
Tinkamai atlikite rankų higieną operacinėje ir už jo ribų.

Švarios rankos Trumpi nagai
Jokio nagų lako

Jokių priaugintų nagų Jokių papuošalų Jokių žaizdų

Pirmas žingsnis

Antras žingsnis
Rankų

Plovimas

Rankų plovimas 1 minutę neutraliu muilu. 

įskaitant alkūnes, bet be šveitimo 
Švelniai nusiplaukite rankas ir dilbius

ir nuskalaukite rankas
Iššveiskite panages ir nagus Nusausinkite plaštakas ir rankas

su rankšluostiniu popieriumi

Dezinfekavimas
Rankų

atliekant pilvo procedūras. 
Įtraukite viršutinę rankos dalį

Ketvirtas žingsnis

Odos
Priežiūra

Trečias žingsnis
1,5 minutės trinkite rankas hidroalkoholiniu tirpalu
Tai yra rankų dezinfekavimo žingsnis. Palaikykite tirpalą ant odos 1,5 minutės.

Prieš užsimaudami pirštines
leiskite išdžiūti!

Nemojuokite rankomis!

Gera odos priežiūra
Išeidami iš operacinės pasirūpinkite savo rankomis.

4 žingsniai:

Tai yra
arba kai rankos yra suteptos.

Naudokite muilą ir
sausą kempinę

. Prieš pirmąją dienos operacijąvalymo procedūra

Kremą tepkite ant
viršutinių rankos dalių

Galiausiai ištepkite
likusias rankų dalis

Tepkite ranką į ranką

dezinfekuojant rankas
Dažniausiai praleidžiamos vietos

Dažniausiai praleidžiamos vietos
dezinfekuojant rankas

Dažniausiai praleidžiamos

Įtrinkite rankas, dilbius ir alkūnes.Fiksuokite 1,5 minutės įtrinimą
Tepkite ant rankų ir dilbių Susikoncentruokite į sritis,

kurios dažnai praleidžiamos

Atlikdami šią procedūrą įsitikinkite, kad naudojamas hidroalkoholinis tirpalas atitinka prEN 12791 reikalavimus, susijusius su chirurgine rankų asepsija
ir patikrinkite tinkamą laiką pagal gamintojo rekomendacijas.

Priešchirurginis rankų asepsijos protokolas
Švarios rankos gelbsti gyvybes

Išversta į lietuvių kalbą LSGVGA tarybos pavedimu. Už vertimą atsakingas Doc. J. Šengaut 2020 m.

Tinkamai atlikite rankų higieną operacinėje ir už jos ribų.




