
JAK ZPRACOVÁVÁME 
ZÁPŮJČNÍ SÍTA

NA CS VE FN BRNO
Dagmar Ježková

FN Brno



Zápůjční síta 

1. krátkodobě zapůjčená sada instrumentária

2. zapůjčená sada na delší dobu /půl roku, rok/ 

Nejčastější důvody:

- nákup sady příliš drahý pro ZZ    /síta kolují celou republikou/ 

- nabídka od firmy na vyzkoušení a případné  zakoupení



ZPRACOVÁNÍ  NA  CS

1. Příjem čisté sady před operací – pouze  sterilizace

2. Příjem použitého instrumentárium po oper. výkonu

Žádanka o sterilizaci – specifikace procesů

- pouze dekontaminace a mytí

- kompletní předsterilizační příprava vč. sterilizace



POTVRZENÍ O DEKONTAMINACI

Dokument  „Potvrzení o dekontaminaci“– jen od některých firem

- kopie zůstává na CS

- originál vracíme zpět na COS s instrumentáriem





PŘÍJEM PO OPERAČNÍM VÝKONU



DEKONTAMINACE  A  MYTÍ 
V AUTOMATICKÝCH  MYCÍCH  PŘÍSTROJÍCH

Mycí proces včetně sušení

Ruční předmytí např. dutých ZP

Teplota  93°C

Čas cca 1,5 hodiny

Čisticí prostředky dle doporučení

výrobce myček – řada Neodisher



SETOVÁNÍ

Kontrola nástrojů – čistota, funkčnost, poškození

Setace instrumentária 

- dle  seznamu dodaného firmou

- bez seznamu / libovolně nebo dle nákresu na sítě/



ULOŽENÍ NÁSTROJŮ DLE OBRÁZKU



ORT – POLARIS 4,75 – REDISTRAKČNÍ SET



ORT - SADA PROSPACE, INNOVATE OPEN  
5 KONTEJNERŮ





PROBLÉMY

Chybějící seznam sady instrumentária – bez nákresu

Chybějící nástroje 

Seznam v cizím jazyce

Chybí zaškolení jak rozložit nástroj / někdy ani nevíme, že se 

dá rozložit/ 











SADA TOMOFIX

CHYBĚJÍCÍ NÁSTROJE



Kdo nese odpovědnost za chybějící nástroje u sad, k nimž

nemáme seznam ???

Pokud není dodán seznam nástrojů

nenese odpovědnost CS !



Chybí komunikace se zástupci firem

Naše představa spolupráce:

Aktivní přístup zástupců firem s CS u složitých a rizikových sad /mytí, setace/

Zaškolení pracovníků CS  - rozložitelné nástroje, kritické nástroje

Dodání seznamů v českém jazyce



POČTY ZPRACOVANÝCH SETŮ
V DUBNU-ČERVENCI 2021

Zpracované sady instrumentária - zápůjčky 4. - 8. 2021

OBOR duben květen červen červenec srpen celkem/ 5 měs.

ortopedie 49 97 136 77 85 444

neurochirurgie 10 12 9 4 16 51

chirurgie 4 5 9

celkem 63 109 145 81 106 504



DĚKUJI ZA POZORNOST


