
Jak zrobić własny środek do dezynfekcji rąk – krok po kroku 
Ilość składników: 

 3/4 filiżanki izopropylu lub alkoholu do nacierania (99 procent) 

 1/4 filiżanki żelu aloesowego 

 10 kropli olejku eterycznego, takiego jak olejek lawendowy, lub można użyć soku z cytryny 

Uwaga: Żelu używa się, aby utrzymać ręce gładkie i przeciwdziałać skutkom wywoływanym przez alkohol na skórę. 

Instrukcja: 

 Wlać wszystkie składniki do miski. 

 Wymieszać je wszystkie łyżką, a następnie ubić trzepaczką, aby zamienić środek dezynfekujący w żel. 

 Wlać składniki do pustej butelki, aby ułatwić ich użytkowanie 

Voila! Już prawie gotowe! 

Przede wszystkim starannie umyj ręce przed wykonaniem środka dezynfekującego! Również narzędzia, których będziesz używać, 
takie jak trzepaczka czy łyżka – muszą być wcześniej dokładnie oczyszczone. Zaleca się, aby nie dotykać środka dezynfekującego, 
dopóki nie będzie on gotowy do użycia. Na koniec postaraj się, aby alkohol, którego będziesz używać, nie był za bardzo rozcieńczony. 

Nie zapomnij: Właściwy skład środka dezynfekującego jest niezbędny dla jego skuteczności! 

Naciśnij do przodu, aby dowiedzieć się, jak używać środka dezynfekującego, aby był on najbardziej efektywny! 

Jak używać domowego środka do dezynfekcji rąk 

Może to zabrzmieć niewiarygodnie głupio, ale większość ludzi nie wie, jak DOKŁADNIE używać środka do dezynfekcji rąk. 
Najczęstszym błędem jest to, że nie pocierają dłońmi wystarczająco długo, po zastosowaniu płynu. Cóż, okazuje się, że środek do 
dezynfekcji rąk musi być wcierany aż do wyschnięcia żelu z rąk rąk! 

Mając na uwadze tę bardzo ważną rzecz, oto dokładna instrukcja o tym, jak go używać: 

 Nałóż delikatnie środek dezynfekujący na jedną z dłoni. 

 Potrzyj dłonie o siebie i upewnij się, że zakrywasz całą powierzchnię dłoni. 

 Nie zapomnij też o palcach i przestrzeniach pomiędzy! 

 Kontynuuj pocieranie przez około 30 do 60 sekund i nie dotykaj twarzy aż do około minuty. Większość środków do 
dezynfekcji rąk potrzebuje tego czasu, aby zabić większość zarazków. 

Które zarazki może zabić taki środek dezynfekcyjny? 

Jakie zarazki może zabić taki środek dezynfekujący? 

Nie jest tajemnicą, że nawet najmniej skuteczne środki odkażające, mogą znacznie zmniejszyć liczbę mikrobów na rękach, które 
dotykają miliona rzeczy każdego dnia. 

Jednak nawet najlepsze środki sanitarne mają swoje ograniczenia i według ekspertów nie mogą zabić następujących zarazków: 

 Cryptosporidium (które powoduje kryptosporydioze) 

 Clostridium difficile (znane również jako C. diff) 

 Norowirusy 

Ponadto, odsetek zabitych zarazków jest obniżony, jeśli Twoje ręce są bardzo tłuste przed zastosowaniem środka odkażającego! 

Podsumowanie 

W tych trudnych czasach, gdzie środek do dezynfekcji rąk jest ważniejszy niż kiedykolwiek, wydaje się, że jednocześnie niezwykle 
trudno jest go znaleźć w sklepie. Tak więc szybkim i łatwym rozwiązaniem jest powyższy domowy środek do dezynfekcji rąk, który 
jest nie mniej skuteczny od komercyjnego! Wystarczy poświęcić trochę czasu i postępować zgodnie z przepisem i wytycznymi, a 
będziesz mieć skutecznego zabójcę zarazków! 


