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Od redakcji
Dajemy czytelnikom do rąk książkę, która została napisana
dla słuchaczy kierunków: asystentka stomatologiczna
i higienistka stomatologiczna.
Zagadnienia omówione w kolejnych rozdziałach dotyczą
zarówno zasad organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym, przygotowania instrumentarium potrzebnego przy
zabiegach stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii
czy protetyki, jak i prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, a także ergonomii i zasad aseptyki. To
udane połączenie wybranych kwestii z zakresu profilaktyki
i leczenia zębów z praktycznymi wskazówkami na temat prawidłowego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego jest
efektem współpracy dwóch autorek, z których jedna jest lekarzem stomatologiem, a druga higienistką stomatologiczną.
Prezentowane w książce wiadomości zostały uzupełnione
o profesjonalne zdjęcia ukazujące niezwykle szczegółowo
wyposażenie autentycznego gabinetu stomatologicznego.
Niewątpliwym atutem publikacji są także przykładowe zadania egzaminacyjne dla asystentek stomatologicznych
i higienistek stomatologicznych oraz wskazówki dla osób
przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tych zawodach.
Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie przydatną pomocą
w nauce, przygotowaniu do egzaminów, ale także w późniejszej pracy zawodowej.
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Legenda
Na polach oznaczonych żarówką znajdziesz różnego
rodzaju ciekawostki.

W ramkach otrzymasz dodatkowe ważne informacje, np.:
UWAGA!

Wszystkie powyższe czynności należy wykonywać w rękawiczkach, które w razie potrzeby należy zmienić
(np. w przypadku ich zabrudzenia, przerwania).

abc pracy
w gabinecie
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Procedury opisane w tym rozdziale to czynności, jakie
asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna powinny wykonywać każdego dnia, aby praca zespołu
stomatologicznego była sprawna, a stanowisko zabiegowe
przygotowane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aseptyki i antyseptyki, co zapewni bezpieczeństwo pacjentowi
i każdemu z pracowników gabinetu stomatologicznego.

PRZYGOTOWANIE

GABINETU ORAZ STANOWISKA PRACY

ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ I HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ
Aby właściwie przygotować gabinet oraz stanowisko pracy,
wykonaj następujące czynności:
• po wejściu do gabinetu umyj ręce (mycie podstawowe),
• załóż odzież ochronną (fartuch, spodnie, obuwie medyczne),
• wywietrz gabinet lub włącz klimatyzację,
• odkręć centralny zawór wody,
• włącz do sieci wszystkie urządzenia elektryczne i wodno-kanalizacyjne:
∘ komputer
∘ kompresor
∘ pompę ssącą
∘ unit stomatologiczny
• sprawdź działanie tych urządzeń poprzez próbne uruchomienie,
• umyj higienicznie ręce według techniki Ayliﬀe’a i załóż rękawiczki ochronne,
9
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• przygotuj pojemniki na odpady medyczne (czerwony worek), komunalne (niebieski worek) i odpady ostre (czerwony
pojemnik z twardymi ściankami o szerokim wlocie) – podpisz je,
• zdejmij rękawiczki jednorazowe, wyrzuć je do kosza z odpadami medycznymi skażonymi, umyj ręce, ubierz środki
ochrony osobistej: przyłbicę lub okulary ochronne, maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.
Rys. 1. Unit
stomatologiczny
zabezpieczony chustami
na koniec dnia pracy

Szczegółowy opis przygotowania unitu:
• po przyciśnięciu włącznika „Start” opuść unit do poziomu;
• zdejmij chusty ochronne z unitu i blatów;
• przed przystąpieniem do dezynfekcji przepłucz przewody
ssące wodą (ponieważ wieczorem zostały przepłukane
preparatem do dezynfekcji ssaka i ślinociągu), ewentualnie uzupełnij wodę destylowaną;
• zdezynfekuj płynem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum
działania (w sprayu lub nasączonymi chusteczkami dezynfekcyjnymi) wszystkie powierzchnie płaskie gabinetu,
blaty, każdy element fotela (siedzisko, zagłówek, podłokietniki, oparcie), stolik materiałowo-narzędziowy, asystor,
krzesełka, szafki i ich uchwyty, panel unitu z rękawami,
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reﬂektor i jego uchwyty, spluwaczkę, panel asystentki
(nasady urządzeń ssących, ewentualnie dmuchawkę
wodno-powietrzną oraz panel sterujący);
• zużyte do dezynfekcji chusteczki wrzuć do czerwonego
worka;
• sprawdź działanie poszczególnych składowych unitu (dmuchawki wodno-powietrznej, reﬂektora, urządzeń ssących)
poprzez próbne ich uruchomienie.
Szczegółowy opis przygotowania gabinetu:
• zdejmij rękawiczki i wrzuć do czerwonego worka; umyj
ręce i załóż nowe rękawiczki jednorazowe;
• uzupełnij podajnik na ręczniki jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk; sprawdź, czy w dozowniku jest mydło w płynie
– jeżeli pojemnik jest pusty, umyj go, zdezynfekuj i nalej
mydło (nie wolno dolewać mydła do pojemnika);
• sprawdź zaopatrzenie asystora i szafek, uzupełnij braki
leków i materiałów;
• przygotuj roztwory płynów dezynfekcyjnych (po założeniu dodatkowej odzieży ochronnej: okularów, maseczki,
rękawic gumowych gospodarczych, fartucha foliowego):
∘ na narzędzia duże – do czystej, zdezynfekowanej wanienki dezynfekcyjnej,
∘ na narzędzia małe – w pojemniku na narzędzia obrotowe, np. Drill Box;
• opisz je, tworząc tzw. metryczkę; opis powinien zawierać:
aktualną datę, nazwę i stężenie środka dezynfekcyjnego,
imię i nazwisko osoby sporządzającej, czas działania
roztworu;
• sprawdź stan pozostałych środków do dezynfekcji (do
odkażania skóry rąk, dezynfekcji powierzchni płaskich
i aparatury) i uzupełnij ewentualne niedobory;
• zdejmij dodatkową odzież ochronną, posegreguj ją i umyj
ręce.
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PRZYGOTOWANIE
I KOLEJNYCH

GABINETU DLA PIERWSZEGO PACJENTA
Aby przygotować stanowisko pracy do przyjęcia pacjenta,
wykonaj następujące czynności:
• przygotuj karty pacjentów i zapoznaj się z kartą pierwszego pacjenta;
• umyj higienicznie ręce i załóż rękawiczki;

UWAGA!

Jeśli jest to kolejny pacjent, należy wykonać całą procedurę
dezynfekcji unitu, asystora, szafek i blatów (opisaną powyżej). Natomiast, jeśli jest to pierwszy pacjent, dezynfekcja
stanowiska pracy została już wykonana na początku, zaraz
po uruchomieniu sprzętów w gabinecie.
• na asystorze przygotuj sterylny zestaw diagnostyczny (lusterko, zgłębnik, pęsetę), tackę jednorazową oraz środki
ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, maseczkę,
okulary lub przyłbicę);
• dla pacjenta przygotuj śliniak, jednorazowe końcówki ślinociągu i sterylną końcówkę ssaka, kubeczek jednorazowy,
wkład do spluwaczki i ochronę na zagłówek (załóż je dopiero w obecności pacjenta);
• przygotuj sterylne końcówki turbiny, mikrosilnika, kątnicy
przyspieszającej, ewentualnie rękojeść skalera, końcówkę
piaskarki i dmuchawki wodno-powietrznej (w niektórych
typach unitów);
• skontroluj stan materiałów i leków, przygotuj narzędzia,
materiały oraz leki potrzebne do przeprowadzenia zabiegu.

UWAGA!
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Wszystkie powyższe czynności należy wykonywać
w rękawiczkach, które trzeba zmieniać w razie potrzeby (np. w przypadku ich zabrudzenia, przerwania).

abc pracy w gabinecie
Rys. 2. Zestaw środków
ochrony osobistej dla
pacjenta i personelu

PRZYGOTOWANIE

PACJENTA DO ZABIEGU
Pacjenta należy przygotować do zabiegu zarówno fizycznie
jak i psychicznie.

Przygotowanie
ﬁzyczne

• poproś pacjenta o wejście do gabinetu i zaproś na fotel,
przedstaw się, jeśli to pierwsza wizyta tego pacjenta, porozmawiaj z nim dla zmniejszenia stresu;
• umyj higienicznie ręce i załóż rękawiczki jednorazowe;
• dopasuj wysokość fotela, zagłówek oraz oparcie adekwatnie do planowanego zabiegu i wygody pacjenta;
• załóż pacjentowi serwetę ochronną;
• przygotowany kubek jednorazowy, napełnij wodą i płynem
do płukania jamy ustnej, poproś pacjenta o przepłukanie
ust;
• załóż jednorazowe końcówki ślinociągu i ssaka;
• załóż folie ochronne na uchwyt reﬂektora, kamerę wewnątrzustną, dmuchawkę wodno-powietrzną, fotel i zagłówek;
• przed zabiegiem chirurgicznym załóż dodatkowe sterylne
ochrony;
• załóż sterylne, naoliwione końcówki (na turbinę i mikrosilnik) i sprawdź ich działanie poprzez jałowe, chwilowe
włączenie (w ten sposób pozbędziesz się też oleju z końcówki), przetrzyj środkiem do dezynfekcji;
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• poproś pacjenta o założenie okularów ochronnych – ich rodzaj zależny jest od zabiegu:
∘ przezroczyste, klasyczne – do wszystkich zabiegów,
∘ pomarańczowe – do zabiegów z wykorzystaniem lampy
polimeryzacyjnej (utwardzania materiałów kompozytowych, wybielania gabinetowego zębów),
∘ z przesłonami bocznymi – do zabiegów z użyciem lasera;
• ustaw światło reﬂektora na pole zabiegowe;
• zdejmij rękawiczki i umyj higienicznie ręce.
Przygotowanie
psychiczne

• staraj się utrzymać stały kontakt słowny z pacjentem;
• zapewnij miłą atmosferę, tak aby pacjent czuł się bezpiecznie i komfortowo;
• w czasie zabiegu na bieżąco kontroluj reakcje i odruchy
pacjenta, co pewien czas zapytaj go o samopoczucie.

POSTĘPOWANIE

W TRAKCIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZABIEGU
Procedura początkowego postępowania jest podobna we
wszystkich rodzajach zabiegów (różnice wynikają z instrumentarium i materiałów, które należy przygotować):
• umyj higienicznie ręce i załóż środki ochrony osobistej
(maseczkę, rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne);
• zajmij miejsce przy fotelu w strefie pracy asysty (jeśli samodzielnie wykonujesz zabieg przy pacjencie, wówczas
zajmij miejsce w strefie pracy operatora);
• kontroluj oświetlenie pola zabiegowego;
• załóż ślinociąg do ust pacjenta;
• operuj ssakiem podczas zabiegu celem oczyszczenia pola
zabiegowego;
• ewentualnie kontroluj suchość pola zabiegowego poprzez
wymianę wałeczków z ligniny;

UWAGA!
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Każdy zabieg ma swoją specyfikę. Etapy poszczególnych zabiegów zostaną dokładnie omówione w kolejnych rozdziałach.
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• po zakończeniu zabiegu wyłącz reﬂektor i, jeżeli nie ma
przeciwwskazań, poproś pacjenta o przepłukanie wodą
jamy ustnej, usuń serwetę ochronną;
• podaj lusterko pacjentowi (nie zawsze jest to konieczne);
• poproś pacjenta o zejście z fotela, odsuń pulpit unitu na
bezpieczną odległość w momencie, kiedy pacjent wstaje;
• zdejmij swoje środki ochrony osobistej i umieść je w koszu
na odpady medyczne (czerwony worek);
• umyj higienicznie ręce;
• przekaż pacjentowi zalecenia pozabiegowe, w razie potrzeby umów go na kolejną wizytę lub wypisz skierowanie
na badania (np. rtg);
• pożegnaj pacjenta i uzupełnij dokumentację medyczną.

UPORZĄDKOWANIE

STANOWISKA PRACY PO ZABIEGU I NA KONIEC DNIA
Po każdym zabiegu oraz na koniec dnia należy uporządkować
gabinet oraz stanowisko pracy lekarza i asystentki.
Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
• umyj higienicznie ręce i załóż rękawiczki jednorazowe;
• opakowania papierowo-foliowe po sterylnych materiałach
i narzędziach wyrzuć do worka na odpady medyczne nieskażone (worek niebieski);
∘ środki ochrony osobistej – te, które miały kontakt z pacjentem (serweta ochronna, końcówka ślinociągu, wkład
do spluwaczki, kubek, osłona na zagłówek, aplikatory,
lignina oraz wszelkie materiały miękkie jednorazowego
użytku, charakterystyczne dla poszczególnych specjalizacji stomatologicznych) wrzuć do kosza na odpady medyczne skażone (z czerwonym workiem);
∘ wiertła, szczoteczki, gumki itp. ściągnij z końcówek i wraz
z pozostałymi narzędziami użytymi do zabiegu jak najkrótszą drogą przenieś do strefy brudnej;
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Ergonomia bada zależność między człowiekiem a jego środowiskiem pracy. Głównym założeniem ergonomii w stomatologii jest wykonywanie zabiegów w taki sposób, aby przy
jak najmniejszym wysiłku, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, wykonać najbardziej efektywną pracę.

Zgodnie z ergonomią, wszystkie sprzęty, materiały i narzędzia powinny być dostosowane do wygody człowieka (zarówno pacjenta, jak i lekarza czy asysty), gdyż ich właściwy
dobór i rozmieszczenie umożliwiają zmniejszenie wysiłku
podczas pracy.
Omówione w tym rozdziale zasady pracy ergonomicznej
zapewniają prawidłową i nieobciążającą pracę układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego i wzrokowego.
Najbardziej obciążonym układem jest układ kostno-szkieletowy (kończyny górne i tułów). Najbardziej ergonomiczna
jest praca ograniczająca ruchy w zakresie całego ramienia
i tułowia.
Klasy ruchów
i stopnie
podparcia

Wyróżnia się 5 klas ruchów:
• I klasa – ruch palców,
• II klasa – ruch palców i nadgarstka,
• III klasa – ruch palców, nadgarstka i łokcia,
• IV klasa – ruch całego ramienia,
• V klasa – ruch ramienia i tułowia.
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W celu ograniczenia napięcia mięśni podczas pracy należy
pamiętać o podparciu ciała. Pomaga to utrzymać precyzję
ruchów na wysokim poziomie. Wyróżnia się 5 stopni podparcia, zależnie od zaangażowanych w nie części ciała:
• I stopień – podparcie palców o części jamy ustnej (zewnątrz-ustne i wewnątrzustne),
• II stopień – podparcie dłoni i nadgarstka o części twarzy
pacjenta,
• III stopień – podparcie łokci, np. o własny tułów lub oparcie fotela,
• IV stopień – podparcie tułowia, miednicy i ud (prawidłowa
pozycja siedząca na krześle),
• V stopień – podparcie stóp o podłogę.
Podparcie zewnątrzustne to podparcie np. na brodzie, kości policzkowej lub policzku pacjenta.
Rys. 25. Podparcie
zewnątrzustne

Podparcie wewnątrzustne to podparcie np. na zębach
sąsiednich, przeciwstawnych, o przedsionek lub wyrostek
kostny.
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Rys. 26. Podparcie
wewnątrzustne

Oświetlenie pola
zabiegowego

Podstawą do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu jest
prawidłowe oświetlenie pola zabiegowego. Światło lampy
reﬂektora musi padać zawsze poniżej linii nosa. Lampa
oświetlająca pole zabiegowe powinna być usytuowana około
10 cm nad głową operatora.
Pole widzenia można podzielić na:
• bezpośrednie (uzyskane w bezpośredniej linii wzroku
operatora),
• pośrednie (uzyskane w odbiciu lusterka).
Poza oświetleniem bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie
zespołu stomatologicznego i pacjenta do zabiegu.
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Ustawienie
pacjenta

Podczas ustawiania pacjenta należy kierować się:
• zasadą równoległości – płaszczyzna czołowa twarzy
operatora musi być równoległa do powierzchni opracowywanego zęba w bezpośrednim polu widzenia. Linia
przeprowadzona od oczu operatora do powierzchni opracowywanego zęba powinna być prostopadła.
• zasadą pięciu zmian
∘ zmiana I – zmiana pozycji lekarza względem pacjenta
(ustawienie operatora na godzinie 9 lub 12),
∘ zmiana II – zmiana wysokości ułożenia pacjenta względem płaszczyzny podłogi (zmiana wysokości fotela
w płaszczyźnie góra ‒ dół),
∘ zmiana III – zmiana ułożenia głowy pacjenta poprzez jej
ruch (obrót głowy o 45° w prawo lub lewo),
∘ zmiana IV – zmiana kąta płaszczyzny zgryzowej względem płaszczyzny poziomej (ustawienie głowy do dołu,
czyli ku klatce piersiowej, lub do góry, czyli odchylenie
głowy) poprzez regulację zagłówka,
∘ zmiana V – zmiana kąta rozwarcia ust pacjenta (rozwarcie ust pacjenta na 1, 2, 3 palce).
Pacjent przyjmowany w pozycji ergonomicznej powinien być
ułożony w pozycji leżącej spoczynkowej (z podparciem ciała
w 16 ‒ 20 punktach). Nos pacjenta powinien znajdować się
na tym samym poziomie co jego kolana.
Pozycja Trendelenburga – (pozycja przeciwwstrząsowa) – pacjent leży na plecach z głową niżej niż tułów
i z kończynami dolnymi uniesionymi ponad poziom
serca.

moje
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METODY

PRACY PRZY PACJENCIE PODCZAS

ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH

Schemat 5. Metody pracy
przy pacjencie

Na 2 ręce

Bez udziału asysty – metoda „solo”, czyli na 2 ręce:
• tradycyjna – operator stoi lub siedzi przy pacjencie siedzącym, zajmuje stanowisko między 7:00 a 13:00,
• centrix – operator siedzi przy pacjencie leżącym, zajmuje
stanowisko na godz. 12:00, czyli za głową pacjenta.

Na 4 ręce

Przy udziale asysty – metoda „duo”, czyli na 4 ręce:
• metoda Schöna – operator siedzi przy pacjencie leżącym,
zajmuje stanowisko na godz. 9:00, czyli z prawej strony pacjenta, asysta na godz. 3:00, czyli po lewej stronie pacjenta,
• metoda Beacha – operator siedzi przy pacjencie leżącym,
zajmuje stanowisko na godz. 12:00, czyli za głową pacjenta,
asysta na godz. 3:00, czyli po lewej stronie pacjenta,
• metoda Skovsggaarda – operator siedzi przy pacjencie
leżącym, zajmuje stanowisko między godz. 9:00 a 12:00,
asysta zajmuje stanowisko na 3:00. W tej metodzie dozwolona jest zmiana pozycji lekarza w zależności od tego,
na ile dostatecznie dobrze jest widoczne pole zabiegowe.
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Rys. 27. Praca metodą
Beacha

Na 6 rąk

Przy udziale asysty – metoda na 6 rąk:
• praca odbywa się w zespole trzyosobowym,
• operator zajmuje pozycję na godz. 12:00, asysta pierwsza
na godz. 3:00, druga na godz. 9:00,
• zadaniem pierwszej asysty jest obsługa urządzeń ssących
i asystora (podawanie i odbieranie instrumentów),
• zadaniem drugiej asysty jest obsługa panelu lekarskiego
(końcówek stomatologicznych) i podawanie i odbieranie
narzędzi zabiegowych z tacki materiałowo-narzędziowej
zlokalizowanej pod panelem lekarskim,
• obie asystentki w tej metodzie mogą współpracować, przekazując sobie narzędzia i materiały w strefie transferowej.

Strefy pracy przy
pacjencie leżącym

• strefa pracy operatora (operacyjna) – godz. 9:00 ‒ 12:30,
z nasileniem godz. 10:00 ‒ 12:00,
• strefa statyczna – godz. 12:00 ‒ 2:00 (tutaj znajduje się
asystor),
• strefa pracy asysty – godz. 2:00 ‒ 4:00, z nasileniem
godz. 3:00,
• strefa transferowa (demarkacyjna) – jest to strefa, w której przekazywane są narzędzia, zawsze następuje to nad
tułowiem pacjenta godz. 3:00 ‒ 9:00.
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Tab. 4. Przeciwwskazania
do przeprowadzania
zabiegu w pozycji leżącej
pacjenta

Przeciwwskazania
uwzględniające stan
pacjenta

Przeciwwskazania
uwzględniające wykonywane
zabiegi

• ciąża (zaawansowana)

• badanie pacjenta

• otyłość (znaczna)
• lękliwość

• demonstracja higieny jamy
ustnej

• niedrożność górnych dróg
oddechowych

• badanie i korekta zgryzu
• wyciski

• zaawansowany wiek

• ustalanie wysokości zwarcia

• nadciśnienie, dusznica bolesna

• dobieranie barwy sztucznego
uzębienia

• choroby kręgosłupa

• przymiarki protez

• małe dzieci

• niektóre zabiegi ortodontyczne

Podstrefy pracy asysty
• podstrefa I: praca w jamie ustnej pacjenta oraz przekazywanie materiałów i instrumentów w strefie transferowej,
• podstrefa II: strefa statyczna (dostęp manualny do konsoli asystentki, materiałów, instrumentarium, aparatury
pomocniczej),
• podstrefa III: na przedłużeniu godz. 3:00, gdzie powinien
znajdować się zlew, miejsce na użyte instrumenty, materiały protetyczne i źródło wody do ich przygotowania.
Ustawienia przy
uwzględnieniu
6 sektorów

Tab. 5. Sektorowe
oznaczanie uzębienia,
według Chasteen

I

II

III

Sektor

prawy szczęki
18 ‒ 14
(55 ‒ 54)

środkowy szczęki
13 ‒ 23
(53 ‒ 63)

lewy szczęki
24 ‒ 28
(64 ‒ 65)

Sektor

prawy żuchwy
48 ‒ 44
(85 ‒ 84)

środkowy żuchwy
43 ‒ 33
(83 ‒ 73)

lewy żuchwy
34 ‒ 38
(75 ‒ 74)

VI

V

IV
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egZaminacyjny
OGÓLNE

14

WYTYCZNE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO
1. Wejście na egzamin zawodowy odbywa się po okazaniu
dowodu tożsamości ze zdjęciem (30 minut przed rozpoczęciem egzaminu). Wcześniej należy założyć ubranie
medyczne (buty + fartuch). Należy pamiętać o spięciu
włosów, zdjęciu biżuterii (zegarek, pierścionki), zdjęciu
tipsów, zmyciu kolorowego lakieru z paznokci.
2. Losowanie stanowiska i przypięcie identyfikatora na ubraniu w widocznym miejscu.
3. Zajęcie swojego stanowiska przy biurku, zgodnego z wylosowanym numerem.
4. Dla wszystkich odbywa się instruktaż stanowiskowy – zapoznanie ze stanowiskiem i sprzętem znajdującym się na
sali egzaminacyjnej.
5. Po instruktażu można podejść do stanowiska i zapoznać
się z tym, co się na nim znajduje.
6. Następnie rozdane zostają zadania egzaminacyjne i karty
oceny, które należy wypełnić, uzupełniając danymi zgodnymi z instrukcją zawartą w zadaniu.
7. W ciągu 10 minut należy zapoznać się z treścią zadania egzaminacyjnego (czas ten nie jest wliczany w czas
egzaminu).
8. Po upływie tego czasu rozpoczyna się egzamin praktyczny, który trwa 120 minut.

445

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicZnym
Na żadnym etapie nie można posługiwać się swoim imieniem i nazwiskiem, jedynie numerem PESEL (egzamin jest
kodowany).

UWAGA!

Pamiętaj!
• Podczas egzaminu nie można się porozumiewać.
• Niedozwolone jest korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.
• Niedozwolone jest zakłócanie przebiegu egzaminu innym
zdającym.
• Wszystkie czynności muszą być wykonywane całkowicie
samodzielnie.
• W razie trudności związanych z obsługą sprzętu lub gdyby
któryś element stanowiska uległ uszkodzeniu, można
liczyć na pomoc asystenta technicznego, który dany problem rozwiąże.
• Przy stanowiskach wspólnych, np. przy stanowisku do mycia i dezynfekcji rąk, może przebywać w danym momencie
tylko jedna osoba zdająca.
• Jeśli w zadaniu egzaminacyjnym znajduje się etap, który
należy wykonać w bezpośredniej obecności egzaminatora,
należy zgłosić to przed wykonaniem danej czynności przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny.
Wówczas egzaminator podchodzi do stanowiska i ogląda
wykonanie czynności przez zdającego.
moje

notatki
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PRZYSTĄPIENIE

DO WYKONANIA ZADANIA
Przez podniesienie ręki należy zasygnalizować chęć rozpoczęcia części praktycznej.
Kolejne czynności:
• higieniczne mycie rąk techniką Ayliﬀe’a, osuszenie w jednorazowy ręcznik, wyrzucenie do kosza wspólnego
komunalnego znajdującego się przy zlewie, następnie dezynfekcja rąk,
• założenie środków ochrony indywidualnej: maseczki, okularów i na końcu – rękawiczek,
• dobranie preparatu do dezynfekcji powierzchni i worków
na odpady (czerwony i niebieski),
• umieszczenie worków w koszach,
• dezynfekcja stanowiska pracy (asystora, krzesła, biurka),
• ręcznik po dezynfekcji należy wrzucić do worka na odpady medyczne,
• wymiana rękawiczek i mycie rąk, założenie nowych rękawiczek.
Jeśli zadanie wymaga sporządzenia roztworu do dezynfekcji
zanurzeniowej, kolejne etapy to:
• dobranie zestawu potrzebnego do sporządzenia roztworu,
składającego się z:
∘ preparatu do dezynfekcji zanurzeniowej małych i dużych narzędzi,
∘ wanienki do dezynfekcji + Drill Box (na małe narzędzia),
∘ gumowych, gospodarczych rękawiczek lub rękawiczek
winylowych + fartucha materiałowego + foliowego,
∘ miarki do wody i płynu
i ułożenie tego zestawu na biurku;
• ściągnięcie rękawiczek (wrzucenie do czerwonego worka),
maseczki i przyłbicy (odłożenie na biurko);
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