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Je zakázáno nosit na rukou
šperky. Přirozené nehty musí
být upravené, krátké a čisté

                                          MANUÁL STERILIZACE ZP
                                                                           
                                                                                              

OBECNÉ POŽADAVKY NA HYGIENU

Hygienickou dezinfekci rukou
provádějte tak často, jak to 
vyžadují pracovní postupy 

Používejte osobní ochranné 
pracovní pomůcky

2

Personál, který provádí sterili-
zaci, musí být řádně proškolen. 
Proces sterilizace zdravotnic-
kých prostředků podléhá certi-
fikovanému systému.



 
                                                                                              

                                                                                     
                                                                                           PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA - DEKONTAMINACE

Všechny nástroje a pomůc-
ky určené k opakovanému 
použití, kontaminované bi-
ologickým materiálem, musí 
být nejprve dekontamino-
vány dezinfekčním příprav-
kem s virucidním účinkem. 
Aktivní látky přípravku se 
musí střídat

Při ručním mytí po-
užívejte k důkladné 
očistě od zbytků bio-
logického znečištění 
vhodné pomůcky

Při ručním mytí po-
užívejte k důkladné 
očistě od zbytků bio-
logického znečištění 
vhodné pomůcky

Reprocesing jedno-
rázových nástrojů 
není dovolen 

Zvolte odpovídají-
cí způsob a postup 
mechanické očisty a 
dezinfekce

Při strojovém mytí 
by měly být nástroje 
zajištěny proti nežá-
doucímu pohybu

Po ručním mytí ná-
strojů a pomůcek 
je nutný následný 
oplach pod vodou

Po provedené de-
kontaminaci se zdra-
votnické prostředky 
před zabalením vždy 
důkladně osuší
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Vyjměte požadované 
množství testů a obal 
opět řádně uzavřete

                                          MANUÁL STERILIZACE ZP

                                                                                              

PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA - TESTY MYTÍ

Zkušební tělísko k 
testování mytí dutin 
musí být podle návo-
du výrobce napoje-
no stejně, jako ostat-
ní duté dekontami-
nované nástroje

Po ukončení cyklu 
vyhodnoťte výsledek 
podle vyhodnocovací  
tabulky (originálního 
vzoru)

O provedených úko-
nech veďte řádnou 
dokumentaci

Vyvarujte se kontak-
tu s testovací skvrnou 

Zkompletujte držák s 
testem podle návodu 
k použití

Držák s testem 
umístěte do vsázky 
na dno síta testova-
cím polem vzhůru.

Testovací proužek 
označte (např. na ru-
bové straně) datem a 
umístěním 
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                                                                                                     PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA - TESTY MYTÍ

Získaný výsledek vy-
hodnoťte podle ta-
bulky

Při práci používejte 
osobní ochranné po-
můcky

O provedené kontro-
le veďte řádnou do-
kumentaci

Všechny používané 
kontrolní systémy 
musí být vyrobeny 
podle platných no-
rem. Vyžádejte si od 
dodavatele příslušné 
certifikáty

Účinnost mycích pří-
strojů a jejich správ-
ná funkce podléhá 
pravidelným kontro-
lám certifikovaných 
servisních pracovní-
ků
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Máte-li pochybnos-
ti o účinnosti mycí-
ho procesu, použijte 
proteinový test (Po-
zor na doporučenou skladova-
cí teplotu!)



Nástroje potřebují 
pravidelnou údržbu

Zvolte sterilizační 
obal - jednorázový 
nebo opakovaně po-
užívaný

Typ jednorázového 
obalu volte podle 
způsobu sterilizace,  
velikosti a hmotnos-
ti nástrojů

Zkontrolujte nástro-
je, zda jsou řádně su-
ché

Zvolte vyhovující ste-
rilizační postup
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PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA - NÁSTROJE A BALENÍ

Důkladně zkontroluj-
te a vyřaďte poško-
zené nástroje, neza-
pomeňte tento krok 
řádně zaznamenat 
do dokumentace.

Drobné nástroje 
ukládejte do speciál-
ních kazet

Ostré části instru-
mentária chraňte 
krytkami
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Základní tabulka členění jednorázových obalů podle hmotnosti obsahu

 

                                                                                              

                                                                                                              PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA - BALENÍ

Při vkládání nástrojů 
do obalu vždy sleduj-
te směr peel efektu

Uzavření obalu je 
posledním krokem 
předsterilizační pří-
pravy. Minimální šíře 
sváru je legislativně 

stanovena.

Obaly typu papír - fó-
lie musí obsahovat 

Při vkládání nástro-
jů do sáčku musí být 
obal v horizontální 
poloze; obal nesmí 
být plněn více, než ze 
75% objemu.

Před uzavřením oba-
lu odstraňte vzduch

Při uzavírání oba-
lu svárem ponechej-
te dostatečně velký 
okraj aby mohl být 
balíček správně asep-
ticky otevřen

všechny normou sta-
novené náležitos-
ti, jde o zdravotnické 
prostředky 
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stanovena



Každý jednotlivý ba-
líček musí být pod-
le platné legislati-
vy označen důležitý-
mi údaji. Netoxický-
mi fixy pište na fólii 
nebo na papír mimo 
aktivní zónu

Ke značení jednot-
livých balíků může-
te použít etiketova-
cí kleště. Samolepka 
patří na nepropust-
nou fólii

Správné aseptické 
otevření obalu ve 
směru peel efektu

Podle požadované 
délky doby expira-
ce můžete nástroj za-
balit i do dvojitého 
obalu. Správné bale-
ní do dvojobalu: pa-
pír - papír, fólie - fólie

Síta o větší hmotnos-
ti je nutno balit do 
archů krepového pa-
píru nebo netkané 
textilie tzv. obálko-
vou metodou
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PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA - BALENÍ
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                                                                                                             PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA - BALENÍ 
                                                                                                 

Ke značení jednot-
livých balíků mů-
žete použít etiketo-
vací kleště. Připojte 
všechny legislativně 
dané informace

Zabezpečte uzávěr 
kontejneru proti ne-
kontrolovatelnému 
otevření

Pokud používáte kon-
tejnery (opakovaně 
používané sterilizač-
ní obaly), proveďte 
vždy nutnou údržbu, 
zkontrolujte správ-
nou funkci a vyměň-
te spotřební součásti 

Pro rozlišení kontej-
nerů používejte ba-
revné pásky nebo 
štítky

Pro redukci vlhkos-
ti na nástrojích po-
užívejte v závislosti 
na hmotnosti síta ab-
sorpční balíček

Balíky v arších fixujte 
lepicími páskami

Pro redukci vlhkos-
ti na nástrojích po-
užívejte v závislosti 
na hmotnosti síta ab-
sorpční papír

Na každé jednotlivé 
balení patří provádě-
cím právním předpi-
sem stanovené infor-
mace
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EO/EtOFORM

Parní sterilizace (ste-
rilizace vlhkým tep-
lem) je nejpoužíva-
nějším sterilizačním 
postupem a je vhod-
ná pro všechny zdra-
votnické prostřed-
ky, jejichž materiál se 
nepoškodí při teplo-
tách 121 nebo 134 °C

Sterilizace ethyleno-
xidem je nízkoteplot-
ní sterilizační metoda 
v plynné směsi ethy-
lenoxidu při teplo-
tách kolem 50 °C

Nízkoteplotní steri-
lizace plazmatem, 
vznikajícím z par per-
oxidu vodíku ve vyso-
kém vakuu ve vyso-
kofrekvenčním nebo 
vysokonapěťovém 
elektromagnetickém 
poli při sterilizační 
teplotě do 55 °C

Balíčky se nikdy ne-
smí dotýkat stěn ste-
rilizátorů

Sterilizační metoda 
se volí podle vlast-
ností instrumentária 

F o r m a l d e hy d o vá 
sterilizace je nízko-
teplotní sterilizač-
ní metoda v plynné 
směsi formaldehydu 
a vodní páry při tep-
lotách 55 - 80 °C

Pokud nástroje sne-
sou vysoké teploty, 
můžete využít horko-
vzdušnou sterilizaci

Správné sestave-
ní vsázky: těžká síta 
dolů, ostatní balíky 
vedle sebe vždy pa-
pír - papír, fólie - fólie
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STERILIZACE
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                                                                                                                                STERILIZACE - MONITORING 

Chemické testy steri-
lizace se dělí do 
6 typů

O každém sterilizač-
ním cyklu veďte úpl-
nou dokumentaci 
podle zákonem sta-
novených pravidel

Příklad dutinového 
(zátěžového) testu. 
Do zkušebního tě-
líska se vkládají tes-
tovací proužky a ba-
revná změna prokáže 
dosažení sterilizač-
ních parametrů

Všechny sterilizač-
ní přístroje podléhají 
pravidelným bezpeč-
nostně technickým 
kontrolám a valida-
cím. O všech zásazích 
veďte přesnou doku-
mentaci

Všechny kontrolní 
systémy musí být vy-
robeny podle norem. 
Vyžádejte si od své-
ho dodavatele certi-
fikáty

Každé jednotlivé ba-
lení musí být opat-
řeno testem typu 1 
- procesovým. Jde o 
typický externí (vněj-
ší) test

Bowie&Dick test je 
typickým příkladem 
testu typu 2, který 
se provádí vždy před 
započetím pracovní 
směny/dne v prázd-
né komoře

Interní (vnitřní) testy 
se vkládají do jednot-
livých balení a odrá-
žejí sterilizační pod-
mínky, jichž bylo bě-
hem sterilizace dosa-
ženo; jsou typů 4-6
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Po sterilizaci se test 
vyhodnocuje podle 
tabulky

Nepoužité testy skla-
dujte vždy v uzavře-
ném původním oba-
lu dle pokynů výrob-
ce

Externí test se uklá-
dá do vsázky tak, aby 
byl vystaven stejným 
sterilizačním pod-
mínkám, jako sterili-
zovaný materiál 

V každé sterilizační 
vsázce musí být sta-
novený počet exter-
ních / interních che-
mických testů typů 
4-6 pro kontrolu 
všech sterilizačních 
parametrů
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STERILIZACE - MONITORING A KONTROLA ÚČINNOSTI

Pokud sterilizujete 
duté nástroje, musí 
být jeden biologický 
indikátor umístěn v 
dutém tělese spolu 
s chemickými indiká-
rory

Správná funkce sterilizáto-
ru se podle legislativy testu-
je biologickými indikátory. 
Jejich rozmístění ve sterilizá-
toru je nutno pečlivě zazna-
menat. Výhodným řešením 
je používání tzv. selfcontai-
ned biologických indikátorů 

Selfcontained bio-
logické indikátory 
se po sterilizaci kul-
tivují při výrobcem 
stanovených tep-
lotách v inkubáto-
rech. Neexponova-
ný test slouží jako 
referenční

Každá šarže biologic-
kých indikátorů má 
svůj průvodní certi-
fikát
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                                                                                                                                                       PO STERILIZACI 

Sklad vysterilizova-
ného materiálu je 
stavebně oddělen a 
režim mezi špinavou 
a čistou zónou je ba-
riérový

Po  sterilizaci se vy-
hodnotí externí vsáz-
kový   test   a  výsle-
dek se zapíše do do-
kumentace

Pokud je obecně od-
dělení sterilizace roz-
děleno na špinavou 
a čistou zónu, je ma-
teriál po sterilizaci ze 
sterilizátoru vyjímán 
na čisté straně

Personál po sterilizaci prove-
de kontrolu celistvosti oba-
lu a procesového testu. Na 
každé balení se umístí da-
tum expirace podle způsobu 
skladování. Využití posterili-
začních a skladovacích oba-
lů délku expirace prodlužu-
je podle platných norem a 
předpisů

Výrobek pro jedno použití - 
nepoužívejte opakovaně

Směr „peel efect“ - směr 
správného otevírání obalu

Zdravotnický prostředek, 
ES prohlášení o shodě

Datum výroby

Identifikace výrobce

Nepoužívejte výrobek, 
pokud je poškozen

Číslo šarže

Chraňte před vlhkem

Datum expirace

Skladujte při teplotách 
od... do...

Chraňte před slunečním 
zářením
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