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Vsebina
Nadzor okužb in boj proti navzkrižni kontaminaciji v zobozdravstvenih ordinacijah sta postali zelo pomembni tematiki v zadnjem 
času. Cilj tečaja je ozaveščati tiste, ki so pri izvajanju rutinskih nalog najbolj izpostavljeni vsakodnevnemu tveganju. Njegov namen 
je udeležencem tečaja zagotoviti tudi vrsto instrumentov, ki jim omogočajo, da se izognejo širjenju okužb, in sestaviti protokol, ki 
zagotavlja ustrezno zaščito za celoten delovni tim in paciente. Praktični primeri in priložnost za eksperimentiranje z materiali 
bodo udeležencem pomagali pravilno pripraviti delovno območje, da bi dosegli optimalne standarde asepsije, ki jih je mogoče 
pozneje izvajati v svoji zobozdravstveni ordinaciji.

Program
h 16:00 - 16:30    registracija udeležencev in izbira materiala za delo
h 16:30 - 18:00    - biološka tveganja v zobozdravstveni praksi

- stanje glede Covid-19
- kratek pregled zgodovine higienskih postopkov
- asepsija in navzkrižna kontaminacija
- previdnostni ukrepi in pravila za preprečevanje

h 18:00 - 18:30     odmor za kavo
h 18:30 - 19:30      - protokol pranja rok in zaščite

  - uporaba zaščitnih naprav za enkratno uporabo
   - praktična seja o postavitvi delovnega območja

h 19:30 - 20:00    Q&A in zaključek

Predavateljica: Ms. Katia Saccoman
Katia Saccoman je vodja in strokovnjakinja za izdelke skupine Alle® v 
podjetju Eurondi. Ima že več kot desetletne izkušnje z delom s podjetji 
v zobozdravstveni panogi v Italiji in drugod po svetu. Ima poglobljeno 
znanje o evropskih, severnoafriških in bližnjevzhodnih trgih ter 
vprašanjih glede nadzora okužb, ki izhajajo iz navzkrižne kontaminacije. 
Govorila je o asepsi za italijansko in mednarodno občinstvo, sestavljeno 
iz strokovnjakov za zobozdravstveno higieno in zobnih asistentov.

Kotizacija: 
20€ + ddv (24,40 z ddv)

Informacije in prijave:
Dentalia d.o.o. Ljubljana

t  01 583 77 30 - m info@dentalia.si

*v primeru spremembe priporočil glede zbiranja v zaprtih prostorih, si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka. Ob tem se vplačana kotizacija povrne.

Clear Your Mind 
Asepsis
Napredni tečaj usposabljanja Euronda za nadzor nad okužbami in boj proti 
navzkrižni kontaminaciji v zobozdravstveni ordinaciji s poudarkom na 
oblikovanju protokola za ustrezno zaščito delovnega tima in pacientov.

Date: 9. oktober 2020, h 16:00

Location: Dentalia d.o.o. Ljubljana - Celovška cesta 197, 1000 Ljubljana




