
Jak poprawnie
dezynfekować urządzenia?
Dezynfekcja urządzeń to szczególnie 
ważna czynność, zwłaszcza 
w obecnych czasach. Należy przy 
tym zachować należytą ostrożność, 
aby nie zaszkodzić sprzętom, 
zapewnić sobie bezpieczeństwo, 
zapobiegając jednocześnie 
rozprzestrzenianiu się wirusów.

MARTYNA KIELISZEK

J ak skutecznie dezynfekować urządzenia do au-
tomatycznej identyfikacji? Zwykle producenci 
(m.in. Datalogic, Honeywell, M3Mobile, Zebra 

Technologies) piszą o tym w instrukcjach urządzeń. 

Jakie środki czyszczące? 
Warto używać wyłącznie środków dezynfekujących 
zatwierdzonych przez producenta dla danego urzą-
dzenia. WAŻNE! Producenci często zastrzegają sobie 
w dokumentach gwarancyjnych gamę środków dezyn-
fekujących dopuszczanych do danego modelu urzą-
dzenia. Warto pamiętać o tym warunku, gdyż od jego 
spełnienia zależy zasadność gwarancji. Dodatkowo 
są to sprawdzone środki bezpieczne dla surowców, 
z których są zbudowane urządzenia.

Warto zapoznać się z odrębnym segmentem urzą-
dzeń przeznaczonych do użytku w służbie medycznej 
(skanery, drukarki, komputery przenośne), które są 
odporne na niektóre roztwory wybielaczy i nadtlenku 
wodoru. 

Wiele z firm wprowadziło również sprzęt wyposa-
żony o powłokę antybakteryjną, jak np. Honeywell 
ScanPal EDA51 HC czy ZEBRA TC52 HC. 

Takie terminale mają dodatkową ochronę, 
są  łatwiejsze do dezynfekcji oraz przystosowane 
do częstszego czyszczenia.

Wpływ na wydajność sprzętu
Rutynowa pielęgnacja pewnych elementów ma 
wpływ na ich żywotność i jakość pracy, np.:
·  Zalecanie jest czyszczenie okienka wyjściowego 

skanera, gdyż zabrudzona szyba może wpływać 
na dokładność skanowania. Należy pamiętać 
o używaniu do tego chusteczek do soczewek 
lub innych środków odpowiednich dla materiałów 
optycznych, takich jak okulary.

·  Zalecane jest czyszczenie głowicy drukującej 
w drukarkach etykiet, aby zapewnić optymalną 
jakość wydruku oraz zapobiec zbyt szybkiemu 
zużywaniu głowicy i innych elementów drukarki. 
Trzeba pamiętać, aby nie przystępować 
do czyszczenia głowicy tuż po zakończeniu 
drukowania, ponieważ głowica będzie jeszcze gorąca. 
Należy odczekać, aż ostygnie. Zwykle polecanym 
produktem do czyszczenia głowic jest marker 
na bazie alkoholu (przeczytaj, jak czyścić głowicę 
w artykule Bartka Gębarowskiego z cyklu Przerwa 
z technologią… Jak zadbać o każdą drukarkę?, 
„Kod Biznesu”, nr 3, s. 13 lub zajrzyj na naszą 
stronę: https://kodbiznesu.pl/nasze-wydania-2/).

Bez wątpienia dezynfekcja urządzeń równa się 
bezpieczeństwu firmy, a to przekłada się na jej pra-
widłowe funkcjonowanie. Nie zwlekaj, zadbaj o te 
szczegóły. 

BEZPIECZNA RUTYNA =  BEZPIECZEŃSTWO FIRMY

4 kroki dezynfekcji
·  Upewnij się, że masz suche dłonie. Nie dopuszczaj do zbierania 

się cieczy; wilgoć może doprowadzić do uszkodzeń.
·  Wyłącz i/lub odłącz urządzenie od zasilania AC/DC przed 

czyszczeniem i dezynfekcją. 
·  Zdezynfekuj wszystkie części urządzenia. Nie zapomnij 

o podstawkach, przewodach i ładowarkach.
·  Przed kolejnym użyciem po czyszczeniu pozostaw je do 

wyschnięcia na powietrzu.
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Czego nie robić?
·  Nigdy nie rozpylaj ani nie wylewaj środków 

chemicznych bezpośrednio na urządzenie.  
Mogą one dostać się do szczelin, 
np. w obrębie klawiatury. 
Silny środek chemiczny może 
powodować uszkodzenie, odbarwienie 
czy rozpuszczenie materiału.
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