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dezinfekce, sterilizace   odborné téma

Proces zpracování a pou!ití 
rou"kovacích systém# ve FN Brno

Pou!íváním rou"kovacích systém#, chirurgick$ch 
rou"ek a opera%ních plá"&# p'i opera%ních v$konech 
v souladu s platnou legislativou zaji"&ujeme pro 
pacienta bezpe%nou o"et'ovatelskou periopera%ní 
pé%i. Legislativa nám ukládá pou!ívat tento 
materiál jako zdravotnick$ prost'edek a my jako 
zpracovatelé a u!ivatelé jsme povinni se platn$mi 
normami 'ídit.

Úvod
V roce 2000 se ve FN Brno za%alo hovo'it o bezpe%né p'íprav( 
opera%ního pole p'i chirurgickém opera%ním v$konu na zákla-
d( nov( vytvá'ené evropské normy zam('ené na chirurgické 
rou"ky, opera%ní plá"t( a opera%ní od(vy do %ist$ch prostor. 
Bezpe%n$ opera%ní zákrok je zaji"t(n pouze pou!itím tako-
v$ch chirurgick$ch rou"ek, které spl)ují ur%itá pravidla. Nová 
evropská norma EN 13795-1 se zam('ila na materiály, které 
odolávají pronikání mikroorganism# do opera%ní rány a mini-
malizují "í'ení infek%ních agens mezi pacientem a personálem 
na opera%ním sále v pr#b(hu opera%ního v$konu.

Ná" personál opera%ních sál# se tak poprvé  setkal s  jin$m 
materiálem, ne! byla bavln(ná rou"ka. Byly to jednorázové 
rou"ky z netkané textilie a rou"ky z  mikrovlákna a  trilaminátu 
pro opakované pou!ití. Po  ekonomické anal$ze a klinickém 
odzkou"ení chirurgick$ch rou"ek z mikrovlákna p'istoupilo 
vedení nemocnice v roce 2002 k rozhodnutí pou!ívat tyto 
materiály v "ir"ím m('ítku. V sou%asné dob( probíhá manipu-
lace s t(mito materiály ve FN Brno ve t'ech etapách a na t'ech 
pracovi"tích. Jde o nemocni%ní prádelnu, centrální sterilizaci 
(CS) a centrální opera%ní sály (COS). Zpracování t(chto systé-
m# je na vysoké úrovni a dopln(ním o jednorázové rou"kovací 
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systémy z netkan!ch textilií, p"edev#ím pro mikrobiologicky 
náro$né operace, zabezpe$ujeme na na#em pracovi#ti vysok! 
standard periopera$ní pé$e. 

Zpracování rou!ek z mikrovlákna  
v nemocni"ní prádeln#
Nové prádlo z mikrovlákna a trilaminátu
Rou#ky a plá#t% z mikrovlákna (dále jen „opera$ní textilie“) 
jsou dodány do prádelny ze skladu MTZ na základ% v!b%rového 
"ízení a dle specifikace uvedené v objednávce. Dodavatel ope-
ra$ní textilie p"i dodání $íseln% ozna$í dle dohodnutého klí$e, 
co& usnad'uje p"ehled o jednotliv!ch typech rou#ek a plá#() 
a také zefektiv'uje manipulaci s nimi. Po vyzvednutí ze skladu 
projdou opera$ní textilie pracím cyklem dle návodu v!robce 
a jsou rozt"íd%ny do p"íslu#n!ch sektor) pro následnou expe-
dici na zdravotnické pracovi#t% – CS. 

Praní opera"ních textilií pro opakovatelné pou$ití
Pou&ité opera$ní textilie jsou expedovány z COS pracovníky 
dopravy v zaplombovan!ch kontejnerech do prádelny. Zde jsou 
po kontrole a odstran%ní nepat"i$n!ch materiál) (nap". buni$itá 
vata, steridrape atd.) vlo&eny do komor tunelové pra$ky rozt"í-
d%né dle jednotliv!ch druh), které jsou prány zvlá#( v samo-
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statn!ch komorách, aby byly zachovány hydrofilní vlastnosti 
absorp$ních vrstev. Proces praní vy&aduje pe$livou kontrolu 
a monitoraci po celou dobu. B%hem procesu je nutné v%novat 
pozornost faktor)m, jako jsou nap"íklad pom%r pln%ní komor 
tunelové pra$ky pracími médii, a to p"edev#ím v p"ípadech, kdy 
není komora napln%na v plné kapacit% 50 kg, dodr&ování dávko-
vání pracího prost"edku, hodnoty pH, po&adovan!ch teplot aj. 
O#et"ení prádla je realizováno p"i pou&ití pouze 60 °C. Dal#ími 
faktory jsou dodr&ení teploty a délky su#ení, p"i$em& opera$ní 
rou#ky se su#í v parní su#i$ce a plá#t% v tunelfini#eru. 

V nemocni$ní prádeln% FN Brno se denn% zpracuje cca 
156,5 kg opera$ních rou#ek a 68,2 kg plá#() z textilií pro opa-
kované pou&ití pou&ívan!ch na centrálních opera$ních sálech.

Po prob%hlém pracím cyklu jsou opera$ní textilie mechanicky 
zkontrolovány. K mechanické kontrole jsou pou&ívány prosv%tlo-
vací stoly, které umo&'ují kontrolu celistvosti materiálu. Po vyt"í-
d%ní textilií, které nepro#ly kontrolou (neodeprané zbytky pásky, 
mechanicky po#kozené atd.), jsou opera$ní textilie ulo&eny do 
skladu dle $íselného ozna$ení a dále poskládány do opera$ních 
set) dle vyhotoven!ch seznam). P"i tomto zpracování je také ka&-
dá jednotlivá opera$ní textilie ozna$ena po$tem pracího cyklu. 

To je d)le&ité pro kontrolu doby pou&ití a také pro nastavení 
a realizaci opakovaného impregna$ního cyklu, tedy obnovení 

odolnosti proti pronikání tekutin. Opera$ní sety 
jsou následn% zabaleny do igelitov!ch pytl), 
popsány a ulo&eny do p"evozového kontejneru 
a expedovány pracovníky dopravy na centrální 
sterilizaci (CS).

Opera$ní textilie, které nepro#ly kontrolou, 
jsou vráceny zp%t k opakovanému pracímu pro-
cesu nebo p"edány #vadlenám na opravu. Nejde 
ov#em o klasickou opravu za#itím, ale mechanic-
ky po#kozené textilie do 0,5 cm jsou opravovány 
pomocí termozáplat, které se aplikují ze strany 
p)sobení tekutin. Po oprav% jsou op%t za"azeny 
do procesu pou&ívání na COS, a to po zopakování 
celého pracího cyklu. Pokud je po#kození v%t#í, 
jsou tyto textilie vy"azeny z provozu. 

O v#ech procesech realizovan!ch v nemocni$-
ní prádeln% je proveden písemn! záznam, a to 
jak vyti#t%ním údaj) z tunelové pra$ky, která je 
"ízena po$íta$ov!m programem, tak i písemn!mi 
záznamy o mechanické kontrole a o#et"ení u #va-
dlen. Díky tomuto systému je mo&ná identifikace 
ka&dého jednotlivého kusu opera$ní textilie. 

Zpracování rou!kovacího systému  
z mikrovlákna na odd#lení centrální 
sterilizace
Technologick! proces zpracování rou#kovacího 
systému na odd%lení centrální sterilizace (CS) 
zahrnuje p"edsteriliza$ní p"ípravu, sterilizaci 
a následnou expedici na COS. Rou#kovací systém 
zahrnuje nejen rou#ky r)zn!ch velikostí a otvor), 
ale také nap". návleky na opera$ní stoly a samo-
z"ejm% i opera$ní plá#t%.

Cel! proces m)&eme rozd%lit do n%kolika $ástí:
# p"íjem
# kontrola
# p"íprava set) a jednotliv!ch kus)
# balení
# sterilizace
# expedice

P%íjem a kontrola opera"ního prádla
Vyprané rou#ky a plá#t% jsou expedovány jednou 
denn% z nemocni$ní prádelny. Prádlo je na odd%-
lení p"epravováno v uzav"en!ch kontejnerech a je 
ulo&eno v $ist!ch igelitov!ch pytlích. Po p"evzetí 
zásilky na CS následuje d)sledná kontrola, která 
se provádí jak z hlediska po$tu dodan!ch rou#ek 
a plá#(), tak zejména z hlediska $istoty, celistvosti 
a funk$nosti. P"i zji#t%ní závady – neshody se 
rou#ky $i opera$ní plá#t% vracejí zp%t do nemoc-
ni$ní prádelny v rámci reklama$ního "ízení. Mezi 
nej$ast%j#í neshody pat"í opera$ní rou#ky perfo-
rované ostr!m p"edm%tem nebo vysok!m teplem 
(pou&ívání ostr!ch nástroj) a pálení p"i opera$ním 
v!konu), z)statek zbytkového lepidla u okraj) 
otvor) n%kter!ch rou#ek, u opera$ních plá#() jde 

ponejvíce o chyb%jící tkanice. Je v#ak t"eba konsta-
tovat, &e t%chto reklamací není mnoho, vzhledem 
k nastaven!m kontrolám ji& v nemocni$ní prádeln%. 
Jde asi o 0,5 % dodan!ch opera$ních textilií.

P%íprava a balení set& nebo jednotliv'ch kus&
P"ed vlastním slo&ením rou#ky je nutné na okraje 
vytipovan!ch rou#ek nalepit speciální obou-
strann% lepicí pásku. Ta slou&í k fixaci rou#ky ke 
k)&i pacienta, aby p"i opera$ním v!konu nedo#lo 
k jejímu posunu mimo opera$ní pole.

Následuje skládání rou#ek, návlek) na instru-
menta$ní stolek i opera$ních plá#() do steriliza$-
ních kontejner) podle systému p"edem dohodnu-
tého s pracovníky COS. Do setu se je#t% p"idávají 
speciální klipy se such!m zipem k fixaci hadic 
a kabel), tupé backhausy k zachycení rou#ek, 
pop". lepicí fólie k univerzálnímu pou&ití. P"ilo&en 
je také mulov! materiál jako r)zné typy tampón), 
b"i#ní rou#ky, $tverce a dal#í obvazov! materiál. 
Kontejner je ozna$en názvem a jménem zpraco-
vatele, zaplombován a p"ipraven ke sterilizaci. 
Pro COS p"ipravujeme tímto zp)sobem 18 druh) 
sad. *ást rou#ek a plá#() se také balí po jednot-
liv!ch kusech do jednorázového kombinovaného 
obalu papír–fólie, kter! slou&í jako dopl'ující ma-
teriál, nap"íklad v p"ípad% kontaminace b%hem 
opera$ního v!konu.

Sterilizace
Opera$ní rou#kovací systém z mikrovlákna se 
sterilizuje v souladu s návodem v!robce a plat-
nou legislativou. Sterilizace opera$ních textilií 
z mikrovlákna se provádí vlhk!m teplem s dodr-
&ením parametr) steriliza$ního procesu stanove-
n!ch vyhlá#kou MZ *R $. 306/2012 Sb. 

P"i sterilizaci je velmi d)le&ité dodr&et po&a-
davky na kvalitu páry, která musí mít parametry 
stanovené pro páru ur$enou ke sterilizaci ve 
zdravotnick!ch za"ízeních. Pára nesmí obsahovat 
zbytky solí a mechanick!ch ne$istot. P"i sterili-
zaci je t"eba zajistit dostate$né vysu#ení textilií, 
zbytková vlhkost toti& m)&e zap"í$init odbarvení. 

Pro opera$ní plá#t% a opera$ní rou#ky z mi-
krovlákna je stanoven maximální po$et cykl) 
opakovaného pou&ití. Po dosa&ení tohoto po$tu 
nesm%jí b!t opera$ní plá#t% a opera$ní rou#ky 
pou&ívány jako zdravotnické prost"edky. Stejn% 
tak nesm%jí b!t pou&ívány jako zdravotnické 
prost"edky, pokud i p"ed dosa&ením maximální 
hranice &ivotnosti vykazují textilie neopravitelné 
poru#ení celistvosti $i prosakování.

Expedice
Posledním $lánkem technologického procesu je 
expedice z CS k u&ivateli, kter!mi jsou centrální 
opera$ní sály. Steriliza$ní kontejner zkontrolova-
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KOP 2013

m$síc po%et kus&

leden 1 509

únor 1 220

b"ezen 1 437

duben 1 454

kv%ten 1 245

$erven 1 100

celkem 7 965

pr&m$r/m$síc 1 328

pr&m$r/pracovní den 66

Tab. '   Po!ty expedovan"ch KOP z CS na COS

Kompletní opera%ní prádlo

Obr. '    Proces zpracování a pou#ití ZP –  
rou$kovacích systém% ve FN Brno

V+B,ROVÉ 
-ÍZENÍ

NÁKUP

p"íjem,  
kontrola

p"íprava, 
podlepení, 

balení

sterilizace expedice na 
COS

CENTRÁLNÍ STERILIZACE

p"íjem  
kontejner)  

a jednotliv!ch 
balení

kontrola 
procesorov!ch 

indikátor)

pou&ití p"i 
opera$ním 

v!konu  
a provedení 
záznamu do 

dokumentace

odvoz 
pou&it!ch ZP  
do prádelny

CENTRÁLNÍ OPERA*NÍ SÁLY

nové 
v!robky

+
stávající ZP

jednotlivé 
rou#ky

prací 
proces

kontrola

vytvo"ení 
setu

expedice 
na CS

PRÁDELNA

zdroj: autorky



!" !!

1. Evropská norma EN 13795-1.

COS – Centrální opera!ní sály
CS – Centrální sterilizace
EN – evropská norma
FN – fakultní nemocnice 
KOP – kompletní opera!ní 
prádlo
MTZ – materiáln" technické  
zásobování
MZ !R – Ministerstvo zdra-
votnictví #eské republiky
TEP – totální endoprotéza
ZP – zdravotnické prost$edky
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n! v souladu s legislativním a nemocni"ním p#ed-
pisem – systémem #ízené kvality vlo$í pracovníci 
centrální sterilizace do vydezinfikovaného trans-
portního kontejneru a na základ% objednávky 
z COS na $ádance je expedován na místo ur"ení. 

Stejn% jako v nemocni"ní prádeln% je i proces 
zpracování na CS monitorován a dokumentován. 

Centrální opera"ní sály jako koncov#  
u$ivatel rou%kovacích systém&
Na COS jsou tedy p#ivá$eny sterilní rou&kovací 
systémy ve steriliza"ních kontejnerech ulo$ené 
je&t% v transportním kontejneru dle legislativních 
p#edpis' a po$adavk' sester pracujících na jed-
notliv!ch oborov!ch opera"ních sálech, a to na 
vyhrazená místa pro p#íjem materiálu vysterilizo-
vaného na CS.

P'íjem, kontrola a pou$ití opera"ního prádla
Po"ty KOP (kompletní opera"ní prádlo) p#(ímá 
periopera"ní sestra podle plánovaného opera"ní-
ho programu. Soupravy jsou rozd%leny podle typ' 
opera"ních v!kon' jednotliv!ch obor'. Tyto sety 
jsou slo$ením podobné jako jednorázové soupra-
vy. Na COS se denn% expeduje pr'm%rn% 66 kon-
tejner' s tímto materiálem. Kontejner je pracovní-
ky CS p#ipraven a slo$en tak, aby si periopera"ní 
sestra p#i prvotním otev#ení a rozlo$ení vnit#ní 
rou&ky odebrala a p#ekontrolovala procesov! indi-
kátor a oblékla sterilní opera"ní plá&). Dal&í rou&ky 
jsou v kontejneru ulo$eny k snadnému, bezpe"né-
mu a postupnému zarou&kování opera"ního pole 
po prob%hlé antisepsi. Po ukon"ení opera"ního 
v!konu jsou ve&keré pou$ité i nepou$ité rou&ky 
a plá&t% ulo$eny do pr'hledn!ch igelitov!ch pytl' 
a odneseny na sb%rné místo do transportních kon-
tejner'. Ty jsou v pravideln!ch intervalech odvá$e-
ny z COS do nemocni"ní prádelny ke zpracování.

Mo$né typy set& vyu$ívané na pracovi%ti 
centrálních opera"ních sál&
Jednotlivé rou&ky jsou sestaveny do set' podle 
po$adavk' jednotliv!ch chirurgick!ch obor'. 
Nejvíce je zastoupen základní set, set s U rou&-
kou, set ozna"en! jako KOTNÍK, HLAVA, PLOT*N-
KA, o"ní set, stomatochirurgick! set, set pro TEP 
a dal&í dle jednotliv!ch obor'. Opera"ní rou&ky 
jsou dopln%ny opera"ními plá&ti ve t#ech velikos-
tech. P#ilo$en je také odseparovan! mulov! mate-
riál, jako jsou r'zné typy tampón', b#i&ní rou&ky, 
"tverce a dal&í obvazov! materiál. 

Záv(r
Sou"ástí bezpe"né periopera"ní pé"e je i pou$í-
vání správného a kvalitního rou&kovacího systé-
mu. Proto$e se jedná o zdravotnick! prost#edek, 
je nutné ve&kerou manipulaci s ním monitorovat 
a zaznamenávat. Tento po$adavek je stejn! jak 
pro jednorázové rou&kovací systémy, tak i pro 
rou&kovací systémy ur"ené k opakovanému 
pou$ití. Je na ka$dém u$ivateli, jak! systém zvolí. 
K tomu, aby se mohl u$ivatel rozhodnout, jaké 
rou&kovací systémy bude pou$ívat, musí vyhod-
notit mo$nosti monitorace zpracování a vyhod-
notit efektivitu a ekonomiku v&ech zú"astn%n!ch 
provoz'. 

Po více ne$ desetileté zku&enosti pou$í-
vání rou&kovacích systému z materiálu pro 
 opakovatelné pou$ití mají provozy FN Brno, 
které se na jeho zpracování podílejí, ji$ dosta-
te"né zku&enosti a doká$ou dodr$et legislativní 
podmínky pro pou$ívání zdravotnick!ch pro-
st#edk' i v této oblasti. Proces je v&ak náro"n! 
na osobní odpov%dnost ka$dého jednotlivého 
pracovníka, je také t#eba mít dob#e nastave-
n!  kontrolní  systém kritick!ch bod' p#i jeho 
 realizaci. 

Sou!ástí 
bezpe!né 

periopera!ní 
pé!e je 

i pou"ívání 
správného 

a kvalitního 
rou#kovacího 

systému. 
Proto"e se jedná 

o zdravotnick$ 
prost%edek, je 

nutné ve#kerou 
manipulaci s ním 

monitorovat 
a zaznamenávat.


