
Zbyněk Konvičný 

ZDRAVOTNICTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ 

PERIOPERAČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ 
Měníme tvář operačního sálu 

Operační sály s tváří 21. století 



ZMĚNA VZHLEDU A FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ  
JE ZÁLEŽITOSTÍ VŠECH OBLASTÍ NAŠEHO ŽIVOTA 



PROČ NEVNÍMÁME VE ZDRAVOTNICTVÍ TO STEJNÉ?  
CHCEME SE ZASTAVIT V DÁVNÉ MINULOSTI? 



TVÁŘE SÁLŮ A JEJICH ZÁZEMÍ V 21. STOLETÍ 



BLOCK je mezinárodní společnost,  

která již od roku 1991 navrhuje,  

vyrábí a dodává řešení pro projekty  

s vysokými nároky na čistotu prostředí. 
 

V oblasti zdravotnictví realizujeme 

Nemocnice 

Kliniky 

Tkáňová centra 

Operační sály 

Speciální zdravotnická oddělení 

Lékárny 

Laboratoře 

 





Návrh na míru investorovi, přizpůsobení technickým požadavkům 

rekonstruovaných prostor 

Široká škála materiálového i barevného provedení 

Prefabrikované moduly, které zabezpečí rychlou výstavbu, minimalizaci omezení 

provozu a eliminaci nákladů 

Designové provedení 

Snížení rizika šíření bakterií 

Možnost zabudování technologií a dalších doplňků do stěny 

Jednoduchá demontovatelnost a rychlý servisní přístup 

 

BENEFITY MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ VESTAVEB 



1) Stěnové systémy 

2) Podhledy 

3) Podlahy 

4) Hliníkové fabiony 

5) Dveře a jejich doplňky 

6) Svítidla 

7) Vzduchotechnické komponenty 

8) Ostatní zabudované komponenty 

9) Digitalizace operačních sálů a videomanagement 

10) Zobrazovací diagnostické a ovládací prvky  

11) Ochranné prvky a design 

12) Zdravotnická technologie a vybavení 

 

KOMPONENTY MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ 



Odpovídá vysokým nárokům na hygienickou nezávadnost a snadnou čistitelnost. 

Horizontální členění – 3 řady. 

Široká škála materiálového i barevného provedení. 

Instalace na pomocnou konstrukci zajišťující lehký servisní přístup a jednoduchou demontovatelnost. 

Možnost instalace zabudovaných technologií i doplňků. 

Dostatečný prostor pro rozvod medií, vzduchotechniky i rozvod elektrické energie.  

 

 

STĚNOVÉ SYSTÉMY - VESTAVBY OPERAČNÍCH SÁLŮ BLOCK® SURGICAL 



Odpovídá vysokým nárokům na hygienickou 

nezávadnost a snadnou čistitelnost 

Samonosný systém  

Vertikální členění, prostorová nenáročnost 

Možnost použití jako příčky (60 mm) nebo 

obkladu (32 mm) 

Široká škála materiálového i barevného 

provedení 

Možnost instalace zabudovaných technologií  

i doplňků 

V příčce je dostatečný prostor pro rozvod 

medií (vloženy instalační sloupky), 

vzduchotechniky i rozvod elektrické energie  

 

 

 

STĚNOVÉ SYSTÉMY - VESTAVBY ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR - FORMEDICAL 



Konstrukce podhledu umožňuje zabudování: 

 
Lehkého kovového podhledu 

Vzduchotechnických nástavců 

Filtračních nástavců PUROFIL 

Prosklených i servisních kazet 

Svítidel pro čisté prostory 

Filtrační výustka s laminárním prouděním 

LED – diodové rampy pro osvětlení sálu 

mnoha barvami s různou intenzitou (RGBW 

osvětlení) 

Ozvučení 

 

 

 

PODHLEDY 



DVEŘE A JEJICH DOPLŇKY 

Automatické dveře standard/těsné 

 

Otočné/posuvné/teleskopické, jednokřídlé i dvoukřídlé 

Těsné dveře vybaveny vodícím kamenem pro maximální přesnost dovření 

 

Mechanické dveře 

 

Otočné/posuvné 

 

Všechny typy dveří včetně zárubní lze vybavit olověným plátem pro ochranu 

před RTG zářením (tl. olova 1,0 – 3,0 mm) 

 

Otočné/posuvné, jednokřídlé i dvoukřídlé 

 

 



Nerezový nábytek 

Pracovní a setovací stoly 

Pracovní linky do přípraven pacienta 

Vybavení pro centrální sterilizaci 

Mycí žlaby pro lékaře 

Úložné skříně s možností vybavení ISO moduly 

Prokládací skříně do operačních sálů 

Průjezdné skříně do operačních sálů 

Prokládací okno výsuvné 

Skříňka na chirurgický a šicí materiál 

 

 

 

ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK A ÚLOŽNÉ PROSTORY 



OCHRANNÉ PRVKY A DESIGN 

Grafické panely 

Prosklený panel s motivem 

Kovový panel s motivem 

HPL panel s motivem 

Promítání obrazu na panel (ambiente solution panel) 

ACROVYN panel s motivem 

 

Systém nástěnných ochranných prvků 

a pohyblivých pomůcek z odolného  

celobarevného PVC (ACROVYN) 

Stěnový, dveřní, stropní plát 

Svodidla 

Nárazová madla 

Kryty rohů 

 

 



ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ 

Nabízíme kompletní vybavení na klíč: 

 

Operačních sálů a jejich zázemí, dospávání 

Centrálních sterilizací 

JIP, ARO, OAIM 

Ambulancí a vyšetřoven 

Lékáren 

Laboratoří (analytické, GMO, BSL aj.) 

Dalších zdravotnických oddělení  

(lůžková oddělení…) 

 

 

 







IKEM – Rekonstrukce transplantačních operačních sálů, zázemí a laboratoří 




