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Správný postup pro reprocessing 
chirurgických nástrojů a jeho důvody

Docílit opětovného a dlouhodobého pou-
žití operačního instrumentária je možné pouze 
díky jednotlivých, na sebe navazujících kroků. 
Po použití nástroje v průběhu operace je nutné 
zajistit jeho co nejrychlejší odmytí od biologic-
kého materiálu (krev, zbytky tkaniva, tělesné 
tekutiny, zbytky chemikálií, solí, atd.). Je proká-
záno, že tyto zbytky mohou způsobovat poško-
zení povrchu, nebo také ztrátu funkčnosti instru-
mentů. Proto je velmi důležité, aby instrumen-
tárium bylo co nejrychleji po použití vloženo 
do transportního boxu a na něj byl apliko-
ván produkt, který zabrání zasychání biologic-
kého materiálu a zároveň jeho nežádoucímu 

oxidačnímu působení. Dle nejnovějších poznatků 
je nejvhodnějším přípravkem, pro   tento účel, 
enzymatická pěna*. Poté může být box s instru-
mentáriem přepraven na oddělení centrální ste-
rilizace, kde se provede důkladná mechanická 
očista a nástroje jsou rozloženy tak, aby mohla 
být provedena jejich účinná dekontaminace. Ta 
probíhá dvěmi způsoby: A: manuálně – nástroje 
ponořené v dezinfekčním prostředku s čistícím 
účinkem v dezinfekční vaně, nebo B: automa-
tický reprocessing – nástroje jsou uloženy na 
transportní síto, které se následně vloží do auto-
matické myčky. Po takto provedené dekontami-
naci nastupuje poslední krok – sterilizace.

STERILIZACE

OPLACH

APLIKACE PĚNY NA 
KONTAMINOVANÉ 
NÁSTROJE 
gigazyme® actifoam+*

OPERAČNÍ SÁL / 
ZÁKROKOVÁ 
MÍSTNOST / 
TRANSPORT

=

ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE 

A: Manuální reprocessing B: Automatický reprocessing

Dekontaminace
discleen® extra, chirosan® plus, 
gigazyme® x-tra, gigasept® AF 
forte, gigasept® instru AF, 
gigasept® ff new

Dekontaminace 
thermosept® xtra,
thermosept® rkf,
thermosept® er,
thermosept® ndr

Reprocessing endoskopů

OPLACH PITNOU VODOU

A: Manuální reprocessing B: Automatický reprocessing

Rigidní 
discleen® extra, chirosan® 
plus, gigasept® AF forte, 
gigasept® FF new, gigasept® 
instru AF, gigazyme® x-tra

Flexibilní 
chirosan® plus, gigasept® 
FF new, gigasept® AF forte, 
gigazyme® x-tra

Rigidní / flexibilní
thermosept® ER, 
thermosept® x-tra

PO VYŠETŘENÍ OTĚR  
UBROUSKEM mikrozid® 
universal wipes / 
mikrozid® PAA wipes

VYŠETŘOVACÍ  
MÍSTNOST / 
AMBULANCE 

=

DEKONTAMINACE

OPLACH VODOU

DRUHÝ A VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE

A: Manuální reprocessing B: Automatický reprocessing

chirosan® plus, gigasept® FF 
new, gigasept® PAA

thermosept® ED,
thermosept® PAA

OPLACH STERILNÍ VODOU

Reprocessing chirurgických nástrojů
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produkt odmytí zátěže %

gigazyme® actifoam+ 82.9

běžný produkt 46.1

Správně a bezpečně již od prvního kroku

Proti mikroorganismům lze účinně bojovat jen 
tehdy, pokud je použité instrumentárium zcela zba-
veno od  nečistot, krve i veškerého biologického 
materiálu. Důkladné vyčištění je důležitým předpo-
kladem úspěšné dezinfekce a celého reprocessingu. 
Použití čisticích prostředků, které obsahují enzymy, 
se doporučuje jako nejlepší volba při reprocessingu 
všech chirurgických nástrojů. Enzymy mají oproti 
detergentům výhodu v tom, že fungují jako velmi 
rychlé katalyzátory rozkladající biologický materiál 
a během fáze čištění nedochází ke ztrátě jejich účin-

gigazyme® actifoam+

Výhodou této dezinfekční pěny je komplex enzymů, 
který zaručuje ihned po aplikaci husté pěny, a samo-
zřejmě i během celého transportu použitého instru-
mentária, rychlý a velmi účinný rozklad biologic-
kého materiálu, odstranění nečistot a zároveň zabra-
ňuje zasychání biologické zátěže na povrchu operač-
ního instrumentária a nástrojů, což usnadňuje i jejich 
následné odmývání. Zcela tak odpadá nutnost přená-

šení těžkých dezinfekčních van s detergenčním roz-
tokem a  zároveň riziko kontaminace operačních sálů 
a prostředí během transportu nástrojů na OSC. Navíc 
díky přítomnosti dezinfekční složky je ochranou nejen 
nástrojů, ale také personálu. Receptura gigazyme® acti-
foam+ je kompatibilní s dezinfekčními přípravky běžně 
používanými při čištění nástrojů na OCS.

Výsledky odmytí zátěže z chirurgických nástrojů na TOSI plíšcích

nosti. Fáze čištění je obzvláště důležitá pro nástroje, 
které mají nerovný povrch, mají záhyby, jsou duté 
apod., jelikož v úzkých kanálcích a hůře dostupných 
místech dochází snadněji k tvorbě biofilmu.

gigazyme® actifoam+

Účinnost: Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní
Číslo výrobku: 70002877

Zdravotnický prostředek tř. IIb
Doba exspirace: 24 měsíců
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