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Sterilizaci ZP je možno provádět na oddělení CS pro externí zájemce pouze po sepsání smlouvy o poskytování služeb

Postup pro přípravu zdravotnického prostředku zákazníkem:
Mechanická očista patří mezi dekontaminační postupy, které odstraňují nečistoty a snižují počet
mikroorganismů
2. Pokud došlo ke kontaminaci biologickým materiálem, je nutné zařadit před mechanickou očistu
proces dezinfekce.
3. Při volbě postupu dezinfekce vycházejte ze znalostí cest a mechanismů přenosu infekce.
4. Chemická dezinfekce: při ředění postupujte dle návodu výrobce. Používejte dezinfekční přípravky deklarované
jako zdravotnické prostředky, nebo přípravky registrované jako léčiva pro použití ve zdravotnictví.
1.

Dodržujte tyto zásady:
1. Dezinfekční roztoky připravte dle návodu výrobce rozpuštěním daného přípravku ve vodě, maximálně na 8-12hod.
2. Při přípravě dezinfekčního roztoku se vychází z toho, že jejich názvy jsou slovní známky a přípravky se považují za
100%.
3. Předměty kontaminované biologickým materiálem dezinfikujte přípravky s virucidním účinkem.
4. Střídejte dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami z důvodu zabránění rezistence mikroorganismů.
5. Po uplynutí doby expozice dezinfekčního prostředku opláchněte zdravotnický prostředek pod tekoucí vodou.
6. Suchý zdravotnický prostředek vložte do dezinfikovatelného, hladkostěnného, uzavíratelného, dostatečně velkého
plastového boxu.
7. Vyplňte formulář ,,Žádanka na sterilizaci ZP“, vložte jej do plastové obálky umístěné na víku boxu.
8. Infekční ZP poznačte červeně INFEKČNÍ na formulář ,,Žádanka na sterilizaci ZP“, popřípadě oznamte
telefonicky na pracoviště CS.
9. Příjem zakázek na oddělení Centrální sterilizace ve všední dny od 6.00 – 18.00 hodin
10. Na formulář „Žádanka na sterilizaci ZP“ uveďte: datum, kdo sterilizaci požaduje, katalogový název ZP, počet kusů,
zda proběhla dekontaminace, popřípadě dezinfekce a o jaký druh sterilizace žádáte (dle doporučení výrobce)
Druhy sterilizace: P „ pára 134°C , - 7 minut
„ G „ guma121°C, - 20 minut
„ F „ Formaldehyd – 75°C, - 30 minut, chemická, nízkoteplotní dezinfekce, nevhodná pro porézní
materiál
11. Uvádějte začáteční písmena požadované sterilizace.
12. ZP k jednorázovému použití neposílejte, nedají se resterilizovat.
13. Resterilizovatelný ZP s prošlou exspirací posílejte v neporušeném originálním obalu, na formulář uveďte
RESTERILIZACE“

Exspirace pro sterilní materiál
Po předsterilizační přípravě, zabalení a provedení vámi požadovaného druhu sterilizace, bude ZP v kombinovaném
obalu (papír-folie) sterilní
Jednoduchý obal
volně ložený po dobu 6 dnů
chráněný po dobu 12 týdnů
dvojitý obal po dobu ,,D“
volně ložený po dobu 12 týdnů
chráněný po dobu 6 měsíců
dvojitý obal a skladovací obal ,,R“ volně ložený po dobu 1rok
chráněný po dobu 1 rok
Každý vysterilizovaný ZP má na obalu uvedeno: datum sterilizace, datum exspirace, číslo a šarži sterilizačního přístroje,
kód osoby zodpovědné za sterilizaci.
Případné reklamace přijímá vedoucí sestra pracoviště CS na tel: 583335805 do 24 hodin od převzetí zakázky.
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