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REGULAMENT SI PROTOCOL PENTRU PACIENTI SI PERSONAL 

CLINICA LYRDENT 

IN VEDEREA PREVENTIEI SI COMBATERII INFECȚIEI  

CU SARS-CoV2 (COVID-19) 

Valabil incepand cu data de 15.05.2020 

In contextul actual al pandemiei cu virusul SARS-CoV2 (COVID-19), Clinica LYRDENT 

a decis elaborarea prezentului regulament si protocol atat pentru pacienti cat si pentru 

personalul clinicii. Acesta va fi pus la dispozitia pacientilor prin intermediul site-ului 

https://clinicalyrdent.ro/covid-19 precum si prin email sau in varianta tiparita la sediul 

clinicii din Sos. Orhideelor nr. 19, sc. B, parter, Bucuresti Sector 6. 

Capitolul 1 – Programarea si Triajul pacientilor si pasii de urmat in urma 

programarii telefonice 

Capitolul 2 – Protocol acces pacient in incinta clinicii si acces  

in sala de tratament (inclusiv completare fise, plata serviciilor medicale si 

parasirea clinicii) 

Capitolul 3 – Protocol asezare pacient pe scaun si pregatirea  

premergatoare tratamentului 

Capitolul 4 – Protocol decontaminare sala tratament 

Capitolul 4 - Protocol acces personal medical si auxiliar 

Capitolul 5 – Protocol medici si asistente echipare/dezechipare 

Capitolul 6 – Protocol sterilizare instrumentar si decontaminare sala de 

tratament si holuri acces la final de program 
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CAPITOLUL 1 - PROGRAMAREA SI TRIAJUL PACIENTILOR 

 
 Avand in vedere contextul actual, cat si intreruperea activitatii ca urmare a instituirii 
starii de urgenta, pacientii ce aveau programari incepand cu data de 16.03.2020 si pana in 
prezent, vor avea prioritate fata de noii pacienti precum si eventualele urgente. 
  
 Programarea pacienţilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau cei care suferă de o 
patologie cronică), care nu sunt simptomatici se va face, cu prioritate, la începutul 
programului (pentru a se limita expunerea la alţi pacienţi). 
  
 Programarea unei interventii stomatologice la Clinica Lyrdent se poate face prin 
urmatoarele mijloace: 

- Telefonic – de luni pana vineri in intervalul orar 10.00 – 19.30 la numerele de telefon 
+4.0722.518.617 sau +4.0740.903.931. 

- Email – 24/24 la adresa contact@lyrdent.ro (timp de raspuns maxim 2 ore in 
intervalul orar 10.00 – 19.30) 

- Prin intermediul formularului de contact aflat pe site-ul https://clinicalyrdent.ro 
(timp de raspuns maxim 2 ore in intervalul orar 10.00 – 19.30) 
 
In situatia in care se opteaza pentru programarea prin modalitatile online, pacientul 

va fi apelat in cel mai scurt timp posibil pentru a putea stabili data si ora programarii cat si 
pentru obtinerea informatiilor necesare. 

 
Se recomanda, in cazul pacientilor noi, ca acestia sa efectueze prelabil o radiografie 

panoramica OPG sau Computer tomograf – CT, pentru a limita numarul vizitelor si implicit 
al programarilor. 

  
Pacienţii confirmaţi cu COVID-19 vor fi direcţionaţi către cabinete stomatologice care 

îndeplinesc condiţiile pentru tratarea acestora sau vor fi programati dupa ce acestia vor putea 
dovedi faptul ca nu mai sunt COVID-19 pozitiv. 
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Programarea pacienţilor simptomatici, dar neconfimati COVID-19, va fi temporizata 
pentru minim 14 zile de la data respectiva, cu conditia sa nu mai prezinte simptome specifice. 

 
In cadrul apelului telefonic, pacientul va furniza informatiile necesare atat cat priveste 

afectiunea stomatologica pentru care solicita programare, cat si despre starea generala a 
sanatatii. Pacientul va furniza, de asemenea, toate informatiile necesare evaluarii riscului de 
raspandire a virusului Covid -19. 

 
Ulterior programarii, pacientul va intra pe pagina de internet 

https://clinicalyrdent.ro/covid-19 unde va completa formularul necesar.  
De asemenea, acesta va completa online fisa pacientului. Acest formular, cat si fisa 

pacientului vor fi tiparite de catre personalul clinicii, pacientul semnand fiecare pagina la 
sosirea in clinica. 
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CAPITOLUL 2 – PROTOCOL ACCES PACIENT IN INCINTA CLINICII 
(inclusiv completare fise, plata servicii medicale si parasirea clinicii) 
 

 Pacientul se va prezenta, fara insotitor (ce exceptia cazurilor in care persoana necesita 
insotitor) in fata imobilului din Sos. Orhideelor nr. 19, sc. B, Bucuresti Sector 6, cu cel mult 
10 minute inaintea orei la care a fost programat.  
 Acesta va informa telefonic personalul clinicii. In acel moment, pacientul va fi 
inregistrat in asteptare. In cazul in care interventia anterioara implica o decalare a 
programului, pacientul va fi informat si acesta va astepta in afara clinicii pana cand va fi 
chemat.  
 Dupa ce pacientul informeaza clinica de sosirea sa, acesta va astepta apelul telefonic 
pentru a putea intra in sediul clinicii.  
 
 Este interzisa prezenta a mai mult de 2 pacienti in clinica in acelasi timp. 
  
 La intrarea în cabinetul stomatologic pacientul și, dacă este cazul, însoţitorul, nu va 
atinge mânerele ușilor, suprafeţele meselor, scaunelor etc. 
 Ușile vor fi deschise și apoi închise de către personalul medical; aceeași procedură se 
va respecta și la intrarea/ieșirea din sala de tratament.  
 Asistenta urmareste intreg traiectul pacientului de la accesul in cabinet si sterge 
periodic toate suprafetele atinse de pacient de la intrarea in clinica si pana ajunge in sala de 
tratament si pe traseul invers ( clante, scaun, robinet, POS, blat receptie, etc.) cu solutii pe 
baza de alcool (>70%) sau pe baza de hipoclorit de sodiu ( min. 0,1%). 
 
 Pacientul dupa ce intra in clinica, va urma urmatorul protocol: 

- Se va sterge pe picioare pe covorul special imbibat in solutie dezinfectanta. 

- Se dezinfecteaza pe maini cu solutia pusa la dispozitie de catre clinica pe peretele de 
langa usa (in partea stanga). 

- Va folosi acoperitorii de pantofi pusi la dispozitie.  

- Pacientul isi va lasa haina si alte obiecte personale in dulapul - vestiar disponibil in sala 
de asteptare, intr-un sac ce i se va pune la dispozitie – cheia va ramane la pacient.  
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- I se ofera punga cu echipamentul de protectie necesar – masca, manusi, boneta precum 
si un pix pe care pacientul il va pastra. 

- Va intra in grupul sanitar pentru a se spala pe maini. Regulile pentru spalarea eficienta 
a mainilor vor fi afisate in grupul sanitar. 

- La iesirea din grupul sanitar, pacientul se va echipa sub supravegherea personalului  
clinicii. 

- Pacientului i se va lua temperatura, valoarea fiind inregistrata in fisa acestuia.  
o daca temperatura este sub 37,5 grade C pacientul, dupa caz, insotitorul, atunci 

programarea se va respecta intocmai; 
o daca temperatura este peste 37,5 grade C, se reia masurarea acesteia si daca 

valoarea se mentine, se va renunta la programare, se va temporiza tratamentul 
si pacientul va fi monitorizat telefonic; in cazul insotitorului, medicul 
stomatolog va decide asupra conduitei adoptate.  

- Pacientul va lua loc pe scaunul indicat de catre personalul clinicii.  

- Va semna si completa formularele necesare puse la dispozitie de catre personalul 
clinicii. Toate formularele semnate de catre pacient vor fi introduse intr-o foaie de 
protectie transparenta ce va fi stearsa cu servetele dezinfectante. 

- Dupa terminarea tratamentului, pacientul va fi invitat in sala de asteptare, pentru ca 
medicul curant sa-i poata completa fisa si eventual indicatiile de urmat ulterior. Toate 
aceste informatii vor fi oferite de personalul clinicii, medicul curant ramanand in sala 
de tratament. Orice alte informatii pot fi obtinute ulterior telefonic. 

- Pacientul va fi informat de costul tratamentului pe care il va achita la receptia clinicii 
pastrand o distanta de siguranta. 

- Inainte de parasirea clinicii, pacientul isi va da jos boneta, protectia pantofilor, 
manusile si masca – doar in aceasta ordine, pe care le va amplasa in cosul de deseuri 
indicat. 

- Pacientul va parasi clinica. In cazul in care pacientul are intrebari suplimentare, acesta 
va apela clinica telefonic, fiind interzisa ramanerea in holul clinicii pentru o perioada 
mai lunga de timp fara un temei justificat. 
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CAPITOLUL 3 – PROTOCOL ASEZARE PACIENT PE SCAUN SI PREGATIREA 
PREMERGATOARE TRATAMENTULUI 

 
 Asistenta indruma pacientul catre sala de tratament atribuita, fiind la 1.5 m distanta 

fata de pacient.  

 Asistenta merge inaintea pacientului, care o urmeaza.  

 Pacientul intra in cabinet, se aseaza pe scaun si este echipat de catre asistenta conform 

protocolului uzual de lucru in cabinet. 

 Pacientul isi scoate masca.  

 Pacientul clateste cu H2O2 (diluat 1%) sau Clorhexidină 2% sau Iso-Betadină 

(recomandat până la 2 minute) conform normativelor impuse de CMDR. 

 Pacientului ii este realizata anamneza de catre medic, dupa care are loc 

evaluarea clinica. 

 Pacientui i se intocmeste Plan de Tratament, care i se aduce la cunostinta 

verbal in prima faza de catre medic si imediat urmator in forma printata.  

 Pacientul semneaza Planul de Tratament si Acordul Informat pentru 

realizarea tratamentului.  

Dupa ce pacientul finalizeaza tratamentul clateste gura cu H2O2 (diluat 1%) sau 

Clorhexidină 2% sau Iso-Betadină (recomandat până la 2 minute). 

 Pacientului ii este decontaminata fata cu servetele umede.  

 Pacientul se ridica si se realizeaza dezechiparea acestuia.  

 Pacientul paraseste sala de tratament. 

 

 

 



 

Clinica LYRDENT – 2020 – Reproducerea este interzisa. 7 

Recomandari pentru medici in vederea reducerii riscului de contaminare: 

- dacă se folosește instrumentarul rotativ se recomandă setarea debitului 

apei la minimul necesar; 

- dacă se utilizează instrumentar rotativ: sterilizare completă a pieselor 

înainte de reutilizare (autoclav) sau utilizați piese de unică folosință; 

- utilizarea unei aspirații eficiente; 

- oricând este posibil, se recomandă folosirea sistemului de izolare cu 

digă, acesta reduce semnificativ proiecția picăturilor de salivă; 

- dacă este necesară sutura, se recomandă utilizarea unui fir resorbabil; 

- pentru a limita expunerea medicului stomatolog este recomandat ca 

acesta să stea în spatele pacientului. 

Tot instrumentarul necesar va fi scos in prealabil si verificat de catre 

medic pentru a evita deschiderea sertarelor sau a dulapurilor in timpul 

procedurilor.  

NU SE VA PARASI INCAPEREA IN TIMPUL PROCEDURILOR! 
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CAPITOLUL 4 – PROTOCOL DECONTAMINARE SALA TRATAMENT 

(inclusiv instrumentar) 

Dezinfectarea si sterilizarea spatiilor de lucru si a spatiilor comune se face 
folosind aparate (nebulizator, lampa UV) si substante care sa asigure maximul de 
eficienta in conditiile epidemiologice actuale. Clinica Lyrdent foloseste echipamentul de 
nebulizare pentru sterilizarea aeromicroflorei in conformitate cu dispozitiile legale actuale.  

Acolo unde este posibil, se recomandă acoperirea suprafeţelor cu o folie de polietilenă. 
Aceasta folie va fi indepartata si inlocuita in functie de interventiile ce au fost efectuate in sala 
de tratament. 

Dupa finalizarea tratamentului, instrumentarul folosit se aseaza in solutie SEKUSEPT 
AKTIV – dilutie 2%, pentru 75 minute. 

Se deschide geamul pentru a asigura aerisirea corespunzatoare a incaperii. 

Medicul se dezechipeaza (a se vedea capitolul 5) si paraseste incaperea. Toate 
rezidurile sunt aruncate in cosul cu sac de culoare galbena, acesta urmand a fi depozitat in 
spatiul special pana la ridicarea de catre societatea specializata.  

Chiuveta unit-ului se dezinfecteaza cu solutie speciala de aspiratie (NU CLOR!!!). 
Pentru dezinfectarea scaunului si a suprafetelor se foloseste solutia speciala de suprafete 
MIKROZID AF Liquid sau MIKROBAC forte.  

 Piesa contraunghi, turbina, piesa de detartraj si orice alt instrumentar se dezinfecteaza 
si se lasa impaturite in servetele imbibate in solutie. Inainte de pregatirea salii pentru 
urmatorul pacient, se ung piesele ce necesita aceasta operatiune. 

Se lasa substantele sa actioneaza dupa care se sterg cu servetele de hartie (rola). Toate 
resturile de hartie se arunca in cosul cu sac de culoare galbena. 

Se activeaza unitatea cu UV in perioada in care nu este nimeni prezent in camera. 
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Se inchide geamul si se procedeaza la dezinfectia aeromicroflorei, utilizand 
nebulizatorul ULV, PR 100 cu dezinfectantul STERISOL Dezinfectant de nivel inalt RTU 
5000 ml concentratie 2% timp de 15 min. Se asteapta 30 de minute.  

Dupa trecerea acestui interval, asistenta va proceda la inlaturarea oricaror deseuri 
ramase si va relua procedura de dezinfectie folosind dezinfectantii mai sus amintiti.  

Se deschide geamul si se va pregati sala de tratament pentru urmatorul pacient. 

Se aplica folie albastra de protectie pe manere, dupa ce cabinetul este steril, asistenta 
purtand manusi noi. 

Se activeaza unitatea cu UV intre schimburile de tura, plus seara la final de tura, dupa 
ce se face ciclul de sterilizare mentionat mai sus. 
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CAPITOLUL 4 - PROTOCOL ACCES PERSONAL MEDICAL SI AUXILIAR 

Accesul personalului medical si auxiliar, cat al partenerilor (curieri, furnizori) se va 
face cu respectarea regulilor descrise la capitolul 2 - Igienizarea mainilor, acoperitori, 
temperatura.  

Tot personalul poarta masca chirurgicala in incinta clinicii. Inainte de plecare spre 
domiciliu primeste o masca chirurgicala noua. 

Astfel, personalul clinicii va respecta urmatorul protocol la intrarea in clinica: 

- Se va sterge pe picioare pe covorul special imbibat in solutie dezinfectanta. 

- Se dezinfecteaza pe maini cu solutia pusa la dispozitie de catre clinica pe peretele de 
langa usa. 

- Va folosi acoperitorii de pantofi pusi la dispozitie.  

- Va intra in grupul sanitar pentru a se spala pe maini.  

- I se va lua temperatura si va primi masca si manusi. 

- Se va indrepta catre vestiar urmand a se schimba si echipa cu costumul de lucru. 
 

Vizitatorii, cat si partenerii, vor urma protocolul descris mai sus in conformitate cu 
instructiunile personalului clinicii. 

Se va evita contactul cu pacientii si se va pastra distanta minima de 1,5 m fata de 
interlocutor. 

Se va evita intrarea in sala de tratament de catre personalul auxiliar in momentul 
desfasurarii procedurilor stomatologice. Se vor folosi mijloacele de comunicare mobila sau se 
va astepta pana la finalizarea tratamentului si dezinfectarea spatiului. 

 
Documentele (facturi, foi parcurs, etc.) se vor inmana personalului clinicii in locurile 

si in modalitatea indicata la momentul respectiv. In cazul in care stationarea in holul clinicii 
va depasi 2 minute, OBLIGATORIU se va folosi masca faciala pusa la dispozitie de catre 
clinica. 



 

Clinica LYRDENT – 2020 – Reproducerea este interzisa. 11 

CAPITOLUL 5 – PROTOCOL MEDICI SI ASISTENTE 
ECHIPARE/DEZECHIPARE 

 
Echipamentul individual de protecţie (PPE) trebuie utilizat pe baza riscului de 

expunere și a dinamicii de transmitere a agentului patogen: 
 
Astfel, personalul auxiliar cat si personalul medical ce intra în contact direct cu 

pacientii, in afara salii de tratament, vor purta urmatorul echipament: 
 
▪ mască simplă; 
▪ halat impermeabil de unica folosinţă; 
▪ capelină/bonetă de unică utilizare; 
▪ mănuși de unică utilizare (nesterile); 

 
Personalul medical care intra în contact direct cu pacienţii in sala de tratament va purta 

urmatorul echipament de protectie: 
 
▪ mască de protecţie respiratorie - N95 sau FFP2 standard, sau echivalent  
▪ halat impermeabil si sort de unică folosinţă; 
▪ capelină/bonetă de unică utilizare; 
▪ mănuși de unică utilizare (nesterile); 
▪ protecţia ochilor (ochelari sau ecran de protecţie facială). 
 
Personalul medical care realizează proceduri generatoare de aerosoli la pacienti va 

purta urmatorul echipament de protectie: 
 
▪ mască de protecţie respiratorie - N95 sau FFP2 standard, sau echivalent;  
▪ halat impermeabil de unică folosinţă/combinezon; 
▪ capelină/bonetă de unică utilizare; 
▪ mănuși de unică utilizare (nesterile) – 2 randuri; 
▪ protecţia ochilor (ochelari sau ecran de protecţie facială). 
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Echiparea MEDICULUI/ASISTENTEI  

• Se scot din buzunare chei, telefon, bani etc. 

• Se spala mainile cu apa, sapun si dezinfectant; 

• Se imbraca halatul chirurgical sau combinezonul si primul rand de manusi.  

In aceasta faza NU se trage fermoarul pana sus si nu se pune 
gluga! Fara sa ai in picioare incaltari! 

Primul rand de manusi ramane sub halat/combinezon! 

• Se incalta cizmele din PVC cu combinezonul sub cizme.  

• Se pune masca.  

• Se pun ochelarii. 

• Se pune viziera   

• Se pune gluga peste cap.  

• Se inchide fermoarul combinezonului pana la capat.  

• Se verifica combinezonul prin cateva miscari de extindere ale mainilor si picioarelor, 
astfel incat acesta sa nu fie blocat, existand riscul ruperii.  

• Se pune a doua pereche de manusi, de aceasta data PESTE COMBINEZON! 
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Dezechiparea MEDICULUI/ASISTENTEI  

• Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.  

• Dispenserul pentru dezinfectant va fi actionat de catre asistenta/alta persoana, 
pentru a evita contaminarea dispenserului.  

• Asistenta pulverizeaza pe tot costumul MIKROZID AF .  

• Se scoate primul rand de manusi si se arunca in recipientul cu sac galben pentru deseuri 
biologice.  

• Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.  

• Se scoate gluga rulandu-se spre spate si se deschide fermoarul pana la jumatate si apoi 
se scoate combinezonul pe dos cu miscari lente, pentru a nu face aerosoli.  

• Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.  

• Se scot cizmele si apoi se indeparteaza combinezonul. 

• Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.  

• Combinezonul se strange usor si se arunca in recipientul cu sac galben pentru deseuri 
biologice. 

• Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi, din nou cu atentie fara a atinge 
dispenserul. 

• Se scoate viziera/ochelarii. 

• Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.  

• Se indeparteaza al doilea rand de manusi, scotandu-se pe dos si se arunca in recipientul 
cu sac galben pentru deseuri biologice. 

• Se igienizeaza mainile prin spalarea cu apa si sapun si apoi aplicarea de dezinfectant.  

• Se paraseste zona contaminata si se scoate masca de protectie. 

• Se igienizeaza mainile prin spalarea cu apa si sapun. 
 

La sfârșitul zilei de lucru, personalul medical nu va părăsi cabinetul cu nici unul din 
echipamentele folosite; la domiciliu pantofii vor fi dezinfectaţi iar hainele vor fi spălate 
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separat de cele ale celorlalţi membri ai familiei, proceduri urmate imediat de igienizare 
corporală (duș). 
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CAPITOLUL 6 – PROTOCOL STERILIZARE INSTRUMENTAR SI 

DECONTAMINARE SALA DE TRATAMENT SI  

HOLURI ACCES LA FINAL DE PROGRAM 

 

1. Sterilizare sala tratament la final de program 

o Se aplica protocolul prevazut la Capitolul 4. 

o Se deschide geamul. Se deschid toate sertarele  

Se aplica dezinfectant pe unit/ scaun medic, scaun asistenta. 

o Se aplica dezinfectant pe piese (turbina, contraunghi, spray aer/apa)  

o Se aplica dezinfectant pe cosurile de gunoi biologic. 

o Se aplica dezinfectant pe usa intrare/ clanta inclusiv pe exteriorul usii. 

o Se porneste lampa UV si se lasa timp de 15 minute.  

 
Sala de tratament si holul se decontamineaza cu nebulizatorul ULV, PR 100 cu 

dezinfectantul STERISOL Dezinfectant de nivel inalt RTU 5000 ml concentratie 2% timp de 

15 min. Se asteapta 30 de minute. 

Se asteapta 60 de minute si se procedeaza la dezinfectia cu MIKROZID AF si stergerea 

suprafetelor. 

Se aplica folia albastra de protectie si se aseaza in ordine instrumentarul. 

Pregatirea pentru ziua de lucru urmatoare se efectueaza la prima ora dupa ce, in prealabil, se 

porneste lampa UV, timp de 15 minute. 
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2. Sterilizare instrumentar 

1. Pre-dezinfecţie (Decontaminare) 
 
Imediat după utilizare, instrumentarul mare se imersează in solutie Sekusept Aktiv – dilutie 
2% - într-o cuvă cu capac, iar cel mărunt în cutia mica rotunda prevăzută cu sită, timp de 15 
minute. 
 
În cuvă se utilizează produsul de sterilizare la rece, schimbat zilnic sau mai des la nevoie (grad 
crescut de contaminare). 
 
Pe capacul cuvei sunt inscripţionate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de 
acţiune, data preparării, valabilitate soluţie (o zi). 
 
2. Clătire – sub jet de apa calda. Clatirea se face din abundenta, pentru a 
indeparta orice urma a detergentului dezinfectant. 
 
3. Curăţarea mecanică: Manual.  
 
Operatorul poartă obligatoriu mănuşi groase, mască, ochelari de protecţie. Se utilizează perii 
de forme şi mărimi adecvate,  într-o tăviţă cu dezinfectant-detergent.  
Sunt periate atent toate zonele instrumentelor, cu precădere locurile retentive (ex: lamele 
frezelor). 
 
4.Clătirea finală a instrumentelor  
Se realizează după curăţarea manuală. 
 
5.Dezinfecţie finală 
 
 În cazul instrumentarului autoclavabil ce a fost curăţat manual se va realiza această 
dezinfecţie finală într-o cuvă cu capac rezervată acestui scop. Se utilizează solutia Gygazime 
– dilutie 1% - timp de actionare 15 minute.  
Pe capacul cuvei sunt inscripţionate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de 
acţiune, data preparării, valabilitatea solutiei. 
Se scoate instrumentarul si se clateste. 
 
6.Uscare-inspecţie 
 
Se realizează cu prosoape curate special rezervate acestui scop, de unică utilizare. 
 
Instrumentarul va fi inspectat şi cel cu urme de deteriorare va fi aruncat (ex: ace de canal 
despiralate, freze tocite, etc.) 
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Dacă se observă urme de ciment sau alţi contaminanţi se va relua curăţarea 
manual. 
 
7.Lubrefiere. Se realizează dacă e cazul (turbine, piese cot) cu sprayul lubrifiant. 
 
8. Ambalarea în vederea sterilizării. 
- trusele şi instrumentarul chirurgical se ambalează individual în  pungi de hârtie-plastic 
speciale și se sudează. 
- instrumentarul divers se sortează şi se asează în casoletele metalice inscripţionate (daca este 
cazul). 
- se pregătesc kituri de ace şi freze (in cutiile speciale) pentru diferite tipuri de manopere sau 
ambalate individual în pungi de hârtie-plastic sudate. 
 
9. Sterilizarea propriu-zisă 
Se realizează la autoclav, alegând unul din ciclurile presetate corespunzătoare materialelor 
introduse. CICLU DE 134 grade C, 18 min. 
 
Pe casolete se lipeşte o bandă de hârtie indicator fizico-chimic pe care se notează data, ora, şi 
semnătura.  
 
Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în cutii metalice 
perforate/casolete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiţia 
menţinerii acestora închise. 
 
Pe fiecare pungă hârtie-plastic se notează data sterilizării şi/sau data expirării. Pungile se 
numerotează în vederea asigurării trasabilităţii. Marcajele pe pungă se fac în afara zonei de 
sudare, pentru a nu periclita siguranta pachetului. 
 
Durata mentinerii sterilitatii în pungile hârtie-plastic sudate este de 2 luni de la sterilizare, 
cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului. 
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ANEXE  

1. FORMULAR INFORMARE PACIENT COVID – 19; 

2. FISA PACIENT ON LINE. 
3. CUM SPALAM MAINILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clinica LYRDENT – 2020 – Reproducerea este interzisa. 21 

ANEXA 1 

Formular	obligatoriu	COVID	-	19	
NUME	SI	PRENUME	

DATA	DE	NASTERE	

EMAIL	

TELEFON	

1.	Ați	locuit	/	vizitat	zone	în	care	se	aflau	persoane	suferind	din	cauza	infecției	cu	SARS-CoV2	
(COVID-19)	in	ultimele	14	zile?	

• DA	
• NU	

Daca	DA,	va	rugam	sa	precizati	zona	
2.	Ați	venit	în	contact	direct	cu	persoane	suferind	din	cauza	infecției	cu	Coronavirus	SARS-CoV2	
(COVID-19)	la	serviciu,	în	vecinătatea	locuinței	sau	vizitând	unități	medicale	ori	alte	genuri	de	
locuri	în	ultimele	14	zile?	

• DA	
• NU	

3.	Ați	fost	spitalizat	în	ultimele	trei	săptămâni?	

• DA	
• NU	

4.	Ați	avut	una	sau	mai	multe	dintre	următoarele	simptome?	

• FEBRA	
• DIFICULTATEA	DE	A	INGHIȚI	
• DIFICULTATEA	DE	A	RESPIRA	
• DURERI	MUSCULARE	
• TUSE	INTENSĂ	
• NICIUNA	DE	MAI	SUS	

Am	luat	la	cunostinta	de	faptul	ca	nerespectarea	masurilor	privitoare	la	prevenirea	sau	combaterea	
bolilor	infectocontagioase	se	sanctioneaza	conform	Art	352	-	Zădărnicirea	combaterii	bolilor	–	din	
Codul	Penal	si	a	art.	34	lit	m)	din	HG	nr.	857/2011	privind	stabilirea	si	sanctionarea	contraventiilor	
la	normele	din	domeniul	sanatatii	publice,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare.	

• CONFIRM	

TRIMITE	
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ANEXA 2 

FISA PACIENT CLINICA LYRDENT 

NUME	SI	PRENUME	

DATA	DE	NASTERE	

EMAIL	

TELEFON	

CHESTIONAR	DE	EVALUARE	A	STARII	GENERALE.	Certific	şi	declar	că	datele	furnizate	de	mine	în	
acest	chestionar	sunt	reale	şi	complete.	Îmi	asum	întreaga	responsabilitate	pentru	incidente	sau	
complicaţii	ce	pot	să	apară	în	eventualitatea	că	aceste	date	sunt	false	sau	incomplete.		

• CONFIRM	
• DORESC	SA	RENUNT	LA	COMPLETAREA	FORMULARULUI	ONLINE	

1.	Suferiţi	de	alergii	sau	intoleranţe	medicamentoase	sau	nemedicamentoase?		

• DA	
• NU	

Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	la	ce	anume	
2.	Urmaţi	un	anumit	tratament	(medicamentos,	homeopatic,	fitoterapic	etc.)?		

• DA	
• NU	

Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	medicamentul/produsul	şi	doza	administrată	
3.	Aţi	urmat	tratament	cu	antibiotice	în	ultimele	două	săptămâni?		

• DA	
• NU	

Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	medicamentul/produsul	şi	doza	administrată	
4.	Urmaţi	tratament	cu	anticoagulante?		

• DA	
• NU	

Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	medicamentul	şi	doza	administrată	si	ultima	valoare	INR.	
5.	Urmaţi	tratament	cu:	Fosamax,	Fosavance,	Actonel,	Bonviva,	Zometa,	Aclasta	(bifosfonaţi)?		

• DA	
• NU	
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Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi:	medicamentul	şi	doza	administrată,	calea	de	administrare	-	
intravenoasă	sau	orală,	de	cât	timp	urmaţi	acest	tratament	(luni/ani),	valoarea	β	cross-laps.	
6.	Suferiţi	sau	aţi	suferit	de	vreo	boală	acută	sau	cronică?		

• DA	
• NU	

Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	ce	boală	(i):	

• boli	congenitale	
• boli	profesionale	
• boli	de	inimă	
• boli	infecţioase	
• hepatită	virală	-	B,	C,	D;	HIV;	altele	
• neoplasme	
• alte	boli	
• boli	vasculare	-	arteriopatie	obliterantă;	tromboflebită;	hipotensiune	arteriala;	
hipertensiune	arterială;	accident	vascular	cerebral;	altele	
• boli	ale	aparatului	respirator:	astm	bronşic	emfizem;	bronşită	cr	
• TBC	
• boli	psihice:	depresie;	schizofrenie;	altele	
• boli	hepatice:	steatoză	hepatică;	hepatită	cronică;	ciroză;	altele	
• diabet:	tratament	cu	insulină;	tratament	cu	antidiabetice	oral	
• boli	digestive:	gastrite/ulcer	gastro-duodenal;	altele	
• boli	renale	-	insuficienţă	renală		
• boli	endocrine:	hipotiroidie;	hipertiroidie;	altele	
• boli	reumatismale:	poliartrită	reumatoidă;	colagenoze;	altele	
• boli	scheletale:	osteoporoză;	altele	
• boli	neurologice:	epilepsie;	altele	
• manifestări	neuro-vegetative:	atacuri	de	panica	
• boli	hematologice:	anemie;	thalasemie;	leucemie	acută;	leucemie	cronică;	hemofilie;	
trombocitopenie;	boala	von	Willebrand;	altele	

Dacă	răspunsul	a	fost	afirmativ,	precizaţi:	detalii	referitoare	la	diagnosticul	stabilit,	precum	si	
tratamentul	medicamentos	ce	v-a	fost	prescris.	In	cazul	in	care	ati	bifat	mai	multe	afectiuni,	
precizati	detalii	despre	fiecare	in	parte:	
7.	Aţi	mai	fost	supus(ă)	unor	intervenţii	chirurgicale?	

• DA	
• NU	

Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	ce	intervenţie(i)	
Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	tipul	de	anestezie:	

• loco-regională	
• sedare	
• generală	
• altul	
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Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	dacă	în	timpul	sau	după	intervenţia	chirurgicală	au	apărut	
incidente	

• DA	
• NU	

Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	ce	incidente	au	aparut	
8.	Aţi	primit	transfuzii	de	sânge/derivate:		

• DA	
• NU	

9.	Vi	s-au	mai	efectuat	tratamente	stomatologice?		

• DA	
• NU	

Daca	DA,	mi	s-au	realizat	tratamente	stomatologice		

• fără	anestezie	
• cu	anestezie	locală	
• cu	anestezie	locală	şi	sedare	inhalatorie	
• cu	anestezie	locală	şi	sedare	intravenoasă	
• cu	anestezie	generală	

La	tratamentele	stomatologice	anterioare	au	apărut	accidente/incidente	sau	complicaţii	la	
utilizarea	anestezicelor?		

• DA	
• NU	

Au	apărut:	

• leşin	
• greaţă	
• alergii	
• altele	

10.1.	Sunteţi/aţi	fost	consumator	de	tutun	

• DA	
• NU	

10.2.	Sunteţi/aţi	fost	consumator	de	alcool	

• DA	
• NU	
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10.3.	Sunteţi/aţi	fost	consumator	de	droguri	

• DA	
• NU	

Dacă	răspunsul	este	afirmativ,	precizaţi	ce	cantitate	şi	cât	timp	aţi	fumat/fumaţi;	ce	cantitate	şi	cât	
timp	aţi	consumat/consumaţi	alcool	si	daca	aţi	avut	vreo	problema	atunci	când	nu	aţi	mai	consumat	
alcool;	ce	drog/droguri	utilizaţi:	
11.	Sunteţi/este	posibil	să	fiţi	gravidă?		

• DA	
• NU	

Dacă	sunteţi	gravidă,	precizaţi	ce	vârstă	are	sarcina	(în	săptămâni)________		
12.	Sunteţi	în	perioada	ciclului	menstrual?	

• DA	
• NU	

13.	Sunteţi	în	perioada	de	lauzie/alaptati?	

• DA	
• NU	

Daca	da,	care	este	varsta	copilului:	
Certific	că	am	citit	şi	înţeles	pe	deplin	cele	de	mai	sus	şi	declar	că	datele	furnizate	de	mine	în	acest	
chestionar	sunt	reale	şi	complete.	Îmi	asum	întreaga	responsabilitate	pentru	incidente	sau	
complicaţii	ce	pot	să	apară	în	eventualitatea	că	aceste	date	sunt	false	sau	incomplete.	

• CONFIRM	
• MAI	EXISTA	DETALII	PE	CARE	DORESC	SA	LE	COMUNIC	PERSONAL	

TRIMITE	
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