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Tinkama įrangos, paviršių ir rankų švara, dezinfekavimas bei higiena suteikia 
maksimalią apsaugą nuo bakterijų, virusų ir infekcijos perdavimo rizikos. 

Tikslas: dezinfekuoti maksimaliai sunaikinant visas bakterijas, grybelius ir virusus. 
 
 

Naudojimas Pavadinimas Dezinfekavimas Taikymas Pastabos 

Soliariumų, kosmetikos 
kabinetų, grožio salonų, 
kirpyklų, manikiūro-
pedikiūro salonų, 
tatuiruočių studijų, 
epiliacijos ir depiliacijos 
salonų, gydymo įstaigų 
ir visų kitų viešų įstaigų 
dezinfekavimas. 
Tinka kosmetologinių 
įrankių ir priemonių 
dezinfekavimui, 
manikiūro-pedikiūro 
įrankių, kirpyklų 
naudojamų žirklių ir 
kitų įrankių, tokių kaip 
šepetėliai ir šukos 
dezinfekavimui. Visų 
paviršių, dušo kabinų, 
kosmetologinių lovų ir 
gultų dezinfekcijai. 

 DEZINFEKCINIS 
SKYSTIS PAVIRŠIAMS 

BARBICIDE SPRAY 

 

 
 

Purškite norimą 
dezinfekuoti vietą 20-30 
cm atstumu. 
Dezinfekcijos laikas 3 
minutės. 

Prieš ir po 
kiekvieno kliento. 

Preparato sudėtyje nėra 
aldehidų ir fenolių. 
Malonus ir ne aštrus 
preparato aromatas leidžia 
dezinfekuoti net esant 
klientui. 

Saugu naudoti ant 
plastikinių, stiklo bei akrilo 
paviršių. Turi antikorozinių 
sąvybių. 

Nedirgina odos. 

Soliariumų, kosmetikos 
kabinetų, grožio salonų, 
kirpyklų, manikiūro-
pedikiūro salonų, 
tatuiruočių studijų, 
epiliacijos ir depiliacijos 
salonų, gydymo įstaigų 
ir visų kitų viešų įstaigų 
dezinfekavimas. 
Tinka kosmetologinių 
įrankių ir priemonių 
dezinfekavimui, 
manikiūro-pedikiūro 
įrankių, kirpyklų 
naudojamų žirklių ir kitų 
įrankių, tokių kaip 
šepetėliai ir šukos 
dezinfekavimui. Visų 
paviršių, dušo kabinų, 
kosmetologinių lovų ir 
gultų dezinfekcijai. 
 
Visų paviršių, tokių kaip 
durų rankenos, lovų 
alkūnramsčiai, kirpyklų ir 
kosmetikos prietaisų, 
taip pat aksesuarų, tokių 
kaip tiesintuvai, 
džiovintuvai, suktuvai, 
šepečiai, 
dezinfekavimas. 

Specialių vietų, pvz., 
Grindų ir sienų aplink 
praustuvą, kriauklę, 
paviršių dezinfekavimas. 

DEZINFEKCINĖS 
SERVETĖLĖS 

BARBICIDE WIPES 
 
 

 

 
 
 

 

Naudojant dezinfekcinę 
servetėlę paviršių 
nuvalykite ir palikite 3 
minutes. 

Prieš ir po 
kiekvieno kliento. 

Preparato sudėtyje nėra 
aldehidų ir fenolių. 
Malonus ir ne aštrus 
preparato aromatas leidžia 
dezinfekuoti net esant 
klientui. 

Saugu naudoti ant 
plastikinių, stiklo bei akrilo 
paviršių. Turi antikorozinių 
sąvybių. 

Nedirgina odos. 
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Tinkama įrangos, paviršių ir rankų švara, dezinfekavimas bei higiena suteikia 
maksimalią apsaugą nuo bakterijų, virusų ir infekcijos perdavimo rizikos. 

Tikslas: dezinfekuoti maksimaliai sunaikinant visas bakterijas, grybelius ir virusus. 
 

Naudojimas Pavadinimas Dezinfekavimas Taikymas Pastabos 

* Instrumentų ar įrankių 
dezinfekavimas, kurie 
neturėjo sąlyčio su oda 
ar užterštais paviršiais, 
tačiau būtina 
dezinfekuoti, dėl 
higienos normų. 
* Paviršių 
dezinfekavimas. 

DEZINFEKCINIS 
KONCENTRATAS 

BARBICIDE 
CONCENTRATE 

 

Praskieskite 
koncentratą 
paprastu vandeniu 
santykiu 1: 16 
specialiame 
BARBICIDE 
dezinfekavimo inde. 
 
Dezinfekavimo 
laikas: 
mažiausiai 3 
minutės, 
daugiausiai 10 
minučių. 
 
Išsami informacija 
apie BARBICIDE 
pkoncentrato 
paruošimą rasite 
BARBICIDE 
HIGIENOS PLANO 
5psl. 

Po kiekvieno kliento. 

 

Dezinfekcinio skysčio 
pakeitimas: kasdien. 

Preparato sudėtyje nėra aldehidų 
ir fenolių. 
 
Malonus preparato aromatas 
leidžia dezinfekuoti net esant 
klientui. 
 
Tai saugu plastikiniams, 
stikliniams ir akrilo paviršiams. 
Galima naudoti šį dezinfekcinį 
skystį dezinfekuojant 
kosmetologinius aparatus ir visas 
jų dalis. 
 

Turi antikorozinį poveikį. 

* Instrumentų ar įrankių 
dezinfekavimas, kurie 
turėjo sąlyti su oda, 
nešvariais paviršiais ar 
kitaip užteršti. 
* Paviršių 
dezinfekavimas. 

DEZINFEKCINIS 
KONCENTRATAS 

BARBICIDE 
CONCENTRATE 

 

Po kiekvieno kliento. 

 

Dezinfekcinis skystis turi 
būti pakeistas po 
kiekvieno įrankių ar 
intrumentų 
dezinfekavimo. 

Priemonių, įrankių, 
instrumentų ar paviršių 
dezinfekavimas prieš 
sterilizavimą. 

DEZINFEKCINIS 
KONCENTRATAS 

BARBICIDE 
CONCENTRATE 

Po kiekvieno kliento. 

 

Dezinfekcinio skysčio 
keitimas priklauso nuo 
to, kiek daug yra 
užteršti įrankiai ar 
intrumentai (ne rečiau 
kaip kiekvieną dieną) 
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Tinkama įrangos, paviršių ir rankų švara, dezinfekavimas bei higiena suteikia 
maksimalią apsaugą nuo bakterijų, virusų ir infekcijos perdavimo rizikos. 

Tikslas: dezinfekuoti maksimaliai sunaikinant visas bakterijas, grybelius ir virusus. 
 

 

Naudojimas Pavadinimas Dezinfekavimas Taikymas Pastabos 

 

 
Rankų dezinfekavimas 
asmens, atliekančio 
grožio priežiūros 
procedūrą 
(kosmetologė/as, 
kirpėja/as, 
manikiūristė, 
pedikiūristė, 
epiliacijos-depiliacijos 
meistrė/as, soliariumų 
ar kitų grožio 
priežiūros salonų 
specialistė/as) 

DEZINFEKCINIS 
SKYSTIS 

RANKOMS 

BARBICIDE HAND 
DISINFECTION 

 

Nuplaukite rankas įprastu muilu ar 
geliu. 
 
Sausoms rankoms naudokite - 3 ml 
(viena dozė) dezinfekcinio skysčio. 
Įtrinkite dezinfekuojamą vietą pagal 
rankų plovimo ir dezinfekavimo 
schemą (žr.6 puslapyje). 
Dezinfekavimo laikas: 
Mažiausiai 30 sekundžių. 
 
Rekomenduojama naudoti Rankų 
plovimo ir dezinfekavimo schemą 
pagal AYLIFFE schemą, kuri yra 
pridedama prie BARBICIDE higienos 
plano. 

 
Prieš ir po kiekvieno 
kliento bei prieš 
kiekvieną procedūrą. 
 
DĖMESIO: 
Prieš užsidedant 
pirštines, mes taip 
pat dezinfekuojame 
rankas. 

 
 
 
 

Rankų 
dezinfekavimas 
trinant yra 
maždaug 100 
kartų 
veiksmingesnis nei 
paprastai 
užpurškus 
dezinfekcinį skystį 
ant rankų. 

 
Tai yra biocidinis 
nealkoholinis 
dezinfekantas. 
Produkto sudėtyje 
yra alavijo, dėka 
to šis 
dezinfekcinis 
skystis nesausina 
ir nedirgina odos. 

Prieš 
dezinfekuojant odą 
ir rankas, galima 
neplauti vandeniu 
ar muilu. 

 

 
Kliento rankų 
dezinfekavimas, pvz., 
prieš kirpimą, 
manikiūrą, 
kosmetologines 
procedūras, blakstienų 
ar antakių procedūras, 
veido ir kūno grožio 
paslaugas. 

DEZINFEKCINIS 
SKYSTIS 

RANKOMS 

BARBICIDE HAND 
DISINFECTION 

 

Nuplaukite rankas įprastu muilu ar 
geliu. 
 
Sausoms rankoms naudokite - 3 ml 
(viena dozė) dezinfekcinio skysčio. 
Įtrinkite dezinfekuojamą vietą pagal 
rankų plovimo ir dezinfekavimo 
schemą (žr.6 puslapyje). 
Dezinfekavimo laikas: 
Mažiausiai 30 sekundžių. 
 

Rekomenduojama naudoti Rankų 
plovimo ir dezinfekavimo schemą 
pagal AYLIFFE schemą, kuri yra 
pridedama prie BARBICIDE higienos 
plano. 

 

 
Kiekvienam klientui ir 
prieš kiekvieną 
procedūrą. 

 

Odos dezinfekavimas 
prieš tiesioginį 
kontaktą su oda 
turinčias procedūras, 
pvz., Depiliacija, 
epiliacija, masažas, 
visos plaukų 
procedūros taip pat 
prieš visas veido ir 
kūno procedūras. 

DEZINFEKCINIS 
SKYSTIS 

RANKOMS 

BARBICIDE HAND 
DISINFECTION 

 

Iš kosmetikos priemonių pašalinkite 
visas kosmetikos priemones iš odos 
tipo balzamo, kremo. 
 
Purškiama sausa oda. 
 
Rekomenduojamas dezinfekavimo 
laikas prieš sąlytį su oda: 
60 sekundžių. 

 

 
Prieš ir po kiekvieno 
kliento bei prieš 
kiekvieną procedūrą. 

 
Pėdų dezinfekavimas 
prieš pedikiūrą. 

DEZINFEKCINIS 
SKYSTIS 

RANKOMS 

BARBICIDE HAND 
DISINFECTION 

Spryskać umyte, suche stopy i 
poczekać do wyschnięcia. 

Zalecany czas kontaktu prepara- tu ze 
skórą: 60 sekund. 

 
Prieš ir po kiekvieno 
kliento bei prieš 
kiekvieną procedūrą. 
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BARBICIDE dezinfekcinio koncentrato tirpalo 
paruošimo instrukcija 

 
Koncentratas gaminamas dviem pakuotėmis: 480 ml ir 1900 ml. 

Dezinfekavimui naudojame BARBICIDE dezinfekcinį koncentratą, praskiestą 

paprastu vandeniu. 

Dezinfekcinis koncentratas skiedžiamas santykiu 1:16 

1 (viename) dangtelyte telpa = 10 ml dezinfekcinio koncentrato 

• 60 ml dezinfekcinio koncentrato skieskite su 1000 ml vandens - Dideliam dezinfekavimo indui 

• 40 ml dezinfekcinio koncentrato skieskite su 650 ml vandens - Vidutiniam dezinfekavimo indui 

• 5 ml dezinfekcinio koncentrato skieskite su 80 ml vandens – Mažam dezinfekavimo indui 

Mažiausias dezinfekavimo laikas panardinant į dezinfekcinį skystį: 3 minutės 

Rekomenduojamas dezinfekavimo laikas panardinant į dezinfekcinį skystį: 10 minučių 
 

Dezinfekcinio tirpalo paruošimas dideliame BARBICIDE dezinfekavimo inde 
 

 Paimkite BARBICIDE dezinfekavimo indą. 
 Į tuščią didelį BARBICIDE dezinfekavimo indą supilkite vieną litrą vandens 
(švarus vanduo, galima naudoti tiesiai iš čiaupo). 
 Nepilkite daugiau vandens, nes įpylus dezinfekcinį koncentratą ir įdėjus dezinfekuojamus 
Įrankius ar kitus intrumentus tirpalo lygis pakils ir ištekės iš indo. 
 Išmatuokite 60 ml BARBICIDE koncentrato ir įpilkite į stiklinį indą su vandeniu. 
 Į dezinfekcinį tirpalą panardinkite įrankius ir kitus naudojamus dezinfekcijos 
Reikalaujančius naudojamus daiktus, sustatykite ant inde esančio sietelio ir atsargiai 
Panardinkite į dezinfekcinį skystį. 
 Mažiausiai po 3 minučių (rekomenduojama po 10 minučių) efektyviai dezinfekuoti 
įrankiai išimami ir padedami į paruoštą, švarią vietą nusausinimui. 

 Ilgiausias dezinfekavimo laikas neturi viršyti 30 minučių. 

 

BARBICIDE dezinfekavimo priemonės nesukelia odos dirginimų, tačiau rekomenduojama 

visada po sąlyčio su dezinfekciniu koncentratu nusiplauti rankas su vandeniu ir muilu. 

 

Instrumentų ar įrankių dezinfekavimas, kurie neturėjo sąlyčio su oda ar užterštais paviršiais, 

tačiau būtina dezinfekuoti, dėl higienos normų. 

Rekomenduojamas dezinfekcinio skysčio keitimo dažnis: kasdien ir po kiekvieno kliento 
 

Matomų nešvarumų panaikinimas Panardinimas Džiovinimas 

 

Instrumentų ar įrankių dezinfekavimas, kurie turėjo sąlyti su oda, nešvariais paviršiais 
ar kitaip užteršti. 

Po kiekvieno kliento. Tirpalą reikia pakeisti po kiekvieno įrankio dezinfekavimo. 

Panardinimas Džiovinimas              Sterilizacija 
 

Priemonių, įrankių, instrumentų ar paviršių dezinfekavimas prieš sterilizavimą. 

Po kiekvieno kliento. Tirpalą reikia pakeisti po kiekvieno įrankio dezinfekavimo. 

Panardinimas Džiovinimas (sausinimas 

 
Po dezinfekavimo laikykite įrankius tokiose vietose, kad jie nebūtų pakartotinai užteršti ar pažeisti. 
 
Atminkite: naudojant vienkartines pirštines sumažėja rizika užsikrėsti nuo galimo infekcijos šaltinio.
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Rankų plovimo ir dezinfekavimo technika pagal AYLIFFE metodą 
 

Paveikslėliuose pavaizduoti atskiri rankų plovimo ir dezinfekavimo žingsniai, plaunant rankas vandenius ir kartu naudojant 
dezinfekavimo priemonę. Kiekvieną rankų plovimo ir dezinfekavimo etapą atliekame kartojant mažiausiai penkis kartus. 

 

  1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes triname delno vidų kartu su kito delno vidumi.
Mes triname rankas, vieną šalia kitos, išskėstais pirštais, kad 
nusiplautų šonines ir vidinės pirštų dalis. 

 

  3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dešinės rankos delno pusę suglaudžiame su kairės rankos 

delno puse ir sunėrus pirštais triname keisdami rankas. 
Įtriname dešinės rankos sulenktų pirštų paviršių, po to 
įtriname kairės rankos sulenktų pirštų paviršių 

 

                                   
Dešinės rankos nykštį triname sukamaisias judesiais 

kairė rankos delno paviršiumi,  tą patį atliekame ir su 

kita ranka.

Dešinės rankos pirštų galiukus triname kairiosios rankos delno 

centre, po to pakeičiame rankas.
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