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Příprava ZP zákazníkem
1.Odpovědnosti a pravomoci: za realizaci a kontrolu plnění požadavků standardu v praxi
zodpovídá pověřená sestra. Za zpracování a další aktualizaci doporučeného postupu zodpovídá
manažérka vrchní sestra.
2. Poučení: předsterilizační příprava a transport ZP na oddělení CST musí být proveden v souladu
dle platné legislativy.
3.Popis zabezpečované oblasti:
 Použitý ZP musí být ihned dekontaminován na pracovišti, které ZP použilo při výkonu.
 Použitý ZP ihned po ukončení výkonu vložte do připravené dekontaminační nádoby tak, aby
byl zcela ponořený v dezinfekčním roztoku, používejte ochranné pracovní pomůcky.
 ZP složený z jednotlivých částí rozložte tak, aby dekontaminace byla provedená na všech
komponentech ZP.
 Nůžky, peány apod. rozevřete minimálně na 120 stupňů.
 Dodržte čas expozice použitého dekontaminačního prostředku.
 Dekontaminovaný ZP opláchněte tekoucí vodou, důkladně osušte a vložte do
označeného přepravního boxu („Materiál ke sterilizaci, má červenou samolepku,
označení na víku)“ a transportujte na CST, kde se umyje.
 Je povinností zákazníka mít řádně označený box („Materiál ke sterilizaci“ má červenou
samolepku, označení na víku). Označení musí být čitelné, nesmazatelné a
dezinfikovatelné.
 Vyplňte – Požadavek na sterilizaci, dvojmo (1x CST archivuje po dobu 3 let, 1x kopie pro
zákazníka slouží pouze jako provozní doklad), na žádance zákazník vyplní název materiálu,
počet, jenoobal nebo dvojobal, dekontaminaci, mytí a druh sterilizace.
 Pro COS a ty oddělení, které si nástroje dekontaminují a myjí sami, platí, že v protokolu
zapíší druh použitého dekontaminačního prostředku, koncentraci, čas expozice a kdo provedl
mytí ZP, box nebo kontejner bude označen „Materiál ke sterilizaci“. Vedou si „Deník
manuálního mytí“
 V případě , kdy si zákazník přinese ZP dekontaminované a umyté, označí křížkem na
průvodce kolonku mytí.
 Zákazník na průvodce Požadavek na sterilizaci si musí křížkem označit druh sterilizace a za
určení druhu sterilizace si odpovídá. Druh sterilizace určuje výrobce ZP a je uveden v
návodu.
 Požadavek uložte do PVC složky k tomu určené, nikdy nevkládejte k dekontaminovanému
materiálu nebo materiálu určenému k opakované sterilizaci.
 ZP - obvazový materiál, štětičky apod. a nedávat do boxu s nástroji určeným k mytí, zvlášť!
 Nový ZP zasílejte s kopií návodu ke sterilizaci doporučené výrobcem.
 Zdravotnické prostředky, které nejsou určeny ke sterilizaci nebo
resterilizaci v žádném případě nesterilizujeme. Takový požadavek
hodnotíme jako nežádoucí událost.
 Vysterilizovaný materiál bude vydán do boxu „Box na sterilní materiál“, označený
modrou samolepkou.
Zkratky a pojmy:
ZP – zdravotnický prostředek
CST – centrální sterilizace
COS – centrální operační sály
Příloha: 01 „Požadavek na sterilizaci FO/CST/016“ naleznete na webu/CST
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