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•  Medik Styl a.s.
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Představujeme CS Nemocnice Třinec
Jana Iberlová, vedoucí sestra CS

Pracoviště sterilizace  bylo zřízeno rámci chirurgického 
oddělení v nové nemocnici Třinec v roce 1962, jako druhé 
pracoviště tohoto typu v tehdejším  Československu.

Sterilizace se skládala  ze 4 místnosti  a byla vybavena třemi 
prokládacími autoklávy a  jedním destilačním přístrojem .

Původně  sloužila pouze pro sterilizaci textilu  v bubnech  
pro operační sály, jelikož na sálech byly instalovány  pouze  
varné sterilizátory  pro nástroje.S časem se začalo sterilizovat 
i pomůcky z chirurgického oddělení /kovové nástroje, ostatní 
pomůcky, ale  hlavně skleněné stříkačky a jehly v kovových 
kasetách/.

Zlom nastal v roce 1973, kdy se začaly používat 
„jednorázové“ obaly, což tehdy představoval  celofánový přířez 
uzavíraný kancelářskou svorkou. Další změna, v podobě 
nabídky papírových přířezů, umožnila  výrobu sáčků  pro 
obvazový materiál a  textil. Sáčky se lepily zvláštním páře 
odolným  lepidlem . 

S rozvojem oboru sterilizace a hlavně předsterilizační 
přípravy  bylo nutno prostory sterilizace  rozšířit a tak vzniklo 
detašované pracoviště ovšem na druhém konci nemocnice.

Začátkem 90. let začala rekonstrukce operačních sálů, a 
tím pádem i sterilizace. Sedm  nových operačních sálů  bylo dle 
oboru  rozdělení  na 3 patra, což je dnes spíše nevýhodou než 
výhodou.

V roce 1995 byla otevřena jako samostatné pracoviště 
nová centrální sterilizace o rozloze 350 m2,která plně převzala 
sterilizaci všech pomůcek pro celou nemocnici. Na operačních 
sálech se provádí pouze dezinfekce instrumentaria a transport 
na oddělení CS.

Pracoviště CS je umístěno v II. suterénu z výhledem do 
zahrady a vybaveno 2 prokládacími autoklávy, etyleoxidovým 
sterilizátorem, mycí a svařovací technikou. Otevřením nové CS 
došlo během  6 měsíců k  odbourání všech sterilizačních bubnů 
nejen na operačních sálech, ale v celé nemocnici.

Abychom eliminovali rizika nesprávné koncentrace 
připravujeme již 8 let  pro potřeby operačních sálu dle  požadavků 
pracovní dezinfekční roztok. V obvazovém materiálu jsem začali 
využívat továrně vyráběné krytí a tampony a postupně zavádíme 
originální sterilní sety na malé výkony .

V roce 1999 bylo firmou provedeno normování práce na CS 
a z původních 16 zůstalo pouze 13 pracovníků – 3 registrované 
všeobecné sestry, 5 zaškolených ošetřovatelek, 4 sanitářky a 
jedna administrativní pracovnice.

Provoz máme 2 směnný od 6.00 do 20,00 hod, ve volné dny 
zajišťujeme  sterilizaci pro operační sály formou  pohotovostní 
služby na telefonu.
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Zpracování: Steripak  s.r.o.

ČSN EN 868-5 Obalové materiály a systémy balení zdravot-
nických prostředků určených ke sterilizaci 
Část 5: Teplem uzavíratelné a samolepicí průhledné sáčky a hadice 
z laminovaných fólií papír – plast . Požadavky a zkušební metody.

Datum vydání normy: 
Leden 2002

Související normy:  
ČSN EN 868-2; ČSN EN 868-3; ČSN EN ISO 11140

Požadavky na papír: 
použitý papír musí odpovídat požadavkům normy 
ČSN EN 868-3 (viz dále).

Požadavky na fólii: 
Plastová fólie musí být vytvořena ze dvou nebo více vrstev
Plastová musí být odolná proti oddělení laminátů (vrstev) 
– tzv. delaminace.
V plastové fólii nesmí být přítomny cizí látky nebo závady, 
které by nepříznivě ovlivnily shodu s požadavky na výkon.

Konstrukce a provedení: 
Materiál pro hadice musí být zhotoven z jedné vrstvy papíru 
a jedné vrstvy laminující plastové fólie, které jsou navzájem 
podél svých dlouhých hran zataveny.
Sáčky musí být zataveny tři strany a mohou být opatřeny 
samolepicí plochou.
Celková šíře svárů musí být nejméně 6 mm (Vyhláška 195/
2005 Sb. ukládá 8 mm pro uživatelské sváry).

Požadavky na sáčky: 
Jeden pás materiálu musí být opatřen výřezem pro palec 
ne více než 12 mm hlubokým; spodní část výřezu musí mít 
odstup od tepelného sváru nejméně 1 mm; nebo může být 
vytvořen přesah tak, že jeden pás materiálu bude nejméně 
o 1 mm a zároveň ne více než o 2,5 mm delší, než druhý pás 
materiálu.
Samolepící plocha u sáčků musí mít minimální šířku 19 mm.

Indikátory: 
Indikátory musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 
ISO 11140.
Plocha indikátoru musí být nejméně 100 mm2.

Je-li použit jediný indikátor, nesmí dojít k jeho ovlivnění při 
svařování fólie.

Označení průhledných sáčků a hadic – není-li mezi dodava-
telem a odběratelem uzavřena jiná dohoda, musí být sáčky 
a hadice jasně označeny následujícími údaji:

-  slova „Nepoužívat, je-li obal poškozen“ nebo podobná věta
-  číslo dávky (referenční číslo, které slouží ke zpětnému 
    nalezení výrobní historie výrobku)
-  název nebo obchodní značka výrobce nebo dodavatele
-  indikátor(y) procesu sterilizace, je-li (jsou-li) použit(y)
-  směr odloupnutí, který zaručuje nejmenší vytržení vláken
-  jmenovité rozměry a/nebo identifikační kód velikosti

Výrobek nesmí být potištěn na žádném povrchu, který má přijít 
do přímého styku s baleným předmětem (tzv. „aktivní zóna“).

Značení přepravního balení (krabice, karton) – každá jednot-
ka přepravního balení musí být čitelně a trvanlivě označena 
následujícími informacemi:

-  popis obsahu včetně velikosti a/nebo kódu velikosti pro 
   průhledné sáčky, případně hadice a odkaz na tuto normu 
   (tzn. EN 868-5)
-  množství
-  název nebo obchodní značka výrobce nebo dodavatele
-  datum výroby podle EN 28601
-  číslo dávky
-  doporučené podmínky skladování

Informace poskytované na vyžádání:
-  vhodný rozsah teploty pro teplem uzavíratelné obaly
-  tlak a potřebnou dobu výdrže pro čelisti svařovacího 
   zařízení, případně pro rotační svařovací zařízení, pro 
   dosažení vyhovujícího svaření
-  specifické pokyny k uzávěrovému systému pro samolepicí 
    obaly
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Zpracování: Steripak  s.r.o.

ČSN EN 868-5 Obalové materiály a systémy balení zdravot-
nických prostředků určených ke sterilizaci
Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (uvedených v EN 868-4) 
a pro výrobu průhledných sáčků a hadic (uvedených v EN 868-5). 
Požadavky a zkušební metody.

Materiál:
Předpokladem je, že jsou známy zdroje, původ a sledovatel-
ná cesta surovin; z tohoto důvodu nebudou pravděpodobně 
použity recyklované materiály.
Vlákna nesmí obsahovat kamínky a nezpracované úlomky 
původního materiálu, ze kterého byla vláknina připravena.

Požadavky na materiál:
Při vizuální kontrole se v papíru nesmí vyskytovat trhliny, 
přehyby nebo místní zesílení.
Z papíru se nesmí vyluhovat žádná barva.

Norma ČSN EN 868-3 nestanovuje požadavek na minimální 
gramáž papíru, ale vlastnosti, které musí materiál splňovat.

Papír může být potištěný, nicméně podle požadavku Normy 
ČSN EN 868-5 nesmí být výrobek potištěn na žádném povrchu, 
který má přijít do přímého styku s baleným předmětem (ČSN EN 
868-5, článek 4.6.1.2).

Dezinfekce a sterilizace - co by měl vědět každý zdravotník
Všetečková P., Dočkalová T, OHE FN Brno
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Regionální centrální sterilizace 
XV. Konference Nemocniční hygiena Brno
MUDr. Alan Munteanu, Sterilog
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Jednorázové zdravotnické prostředky z pohledu 
zdravotnického pracovníka
Jana Iberlová, Nemocnice Třinec 
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Akreditované metody pro testování dezinfekční účinnosti v 
laboratořích společnosti Chemila
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Aktuality 
                               
Přehled platné legislativy
CSS poslala své připomínky k připravované novelizaci  vyhlášky 
č.195/2005 Sb.

Informace CSS
CSS připravuje na rok 2007 volby předsednictva společnosti. 

Informační zdroje domácí
Ministerstvo zdravotnictví:  www.mzcr.cz
Národní centrum ošetřovatelství  NCONZO:   www.nconzo.cz 
Normalizační institut:  www.cni.cz  

Informační zdroje zahraniční
Evropské forum pro nemocniční sterilizaci: www.wfhss.com   
Slovenská společnost pro nemocniční nákazy: www.spnn.sk 

Informace pro autory příspěvků
Odborné sdělení ,diskusní příspěvky a názory v češtině nebo 
slovenštině přijímá redakce:  

•  v elektronické podobě textový editor MS WORD
•  formou přílohy E –mailu event. CD v písmě Arial 12
•  k příspěvky doložte název pracoviště ,e-mailovou adresu 

a telefonické spojení.
•  nepoužívejte zkratky
•  nevyžádaný materiál se nevrací

Obrazová dokumentace
•  ve formatu JPG

Za jazykovou úpravu a správnost údajů plně zodpovídá autor 
příspěvku. 
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