
Konsultacje, kontrole oraz procedury nie generujące aerozoli 
u pacjentów bez objawów COVID-19

Procedury generujące aerozole u pacjentów bez objawów 
COVID-19

Procedury interwencyjne u pacjentów z potwierdzoną 
infekcją COVID-19

Obowiązuje standardowe wyposażenie PPE 

Podczas rozmów i konsultacji zalecane jest utrzymywanie dystansu oraz noszenie 
masek chirurgicznych.  Wskazane jest noszenie okularów ochronnych.
Akcesoria ochrony osobistej i dodatkowy fartuch barierowy nie muszą być zmieniane 
pomiędzy pacjentami. 
W przypadku noszenia stroju roboczego lub fartucha ochronnego z krótkim rękawem 
obowiązuje mycie i dezynfekcja całej odkrytej części rąk i przedramion pomiędzy 
pacjentami.

Obowiązuje pełne wyposażenie PPE 

Obowiązkowe jest noszenie dodatkowego fartucha barierowego i czepka, które są 
wymieniane po zabiegu. Mogą być używane fartuchy barierowe i czepki wielokrotnego 
użycia poddawane praniu i procedurom wyjaławiania. Należy w takim przypadku 
przewidzieć w gabinecie miejsce składowania zużytej odzieży. 
Obowiązkowa jest praca w zespole na 4-ręce i użycie wydajnych systemów ssących. 
Podczas zabiegów higienicznych bez dodatkowej asysty obowiązkowe jest użycie 
dodatkowych bezobsługowych końcówek ssaka.  
Wszędzie gdzie jest możliwe wysoko rekomenduje się użycie koferdamu. 

Obowiązuje podwyższone wyposażenie PPE 

Przyjmowanie pacjentów CoVid pozytywnych wiąże się ze spełnieniem wysokiego 
reżimu higienicznego. Prowadzone jest tylko leczenie w nagłych wypadkach, podczas 
leczenia okna muszą być otwarte. Należy unikać lub ograniczać do minimum zabiegi 
wytwarzające aerozol (w tym rozpylanie wody). 
Pacjent musi być odizolowany i nie może mieć kontaktu z żadnym innym pacjentem.
Kombinezon na całe ciało i maski N95 są obowiązkowe.
Po każdym pacjencie należy zdjąć sprzęt ochronny zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
zagrożeń biologicznych.

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia personelu rekomenduje 
się skierowanie pacjenta do jednostki referencyjnej i wyznaczonej przez 
lokalne oddziały Sanepidu. 
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ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 
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Oto prosty podział na kategorie 
zabiegów i realny sposób zabezpieczenia 
członków zespołu stomatologicznego 
pozwalające na zachowanie standardów 
kontroli higieny oraz możliwość 
wykonywania zabiegów w standardzie 
jaki umożliwia nam współczesna 
stomatologia w Twojej klinice
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