
Chráňte seba a svojich pacientov
...s komplexným bezpečnostným riešením 
odberu krvi od spoločnosti SARSTEDT

Bezpečnostné výrobky
S nami ste už teraz na bezpečnej strane!

11. mája 2013:  
Zavedenie smernice EU 
2010/32/EU do národného práva



11. mája 2013: zavedenie smernice EU 2010/32/EU do národného práva

EU-smernica k zabráneniu poranenia ostrými predmetmi v nemocniciach a ostatných  
zdravotníckych zariadeniach

Nadobudnutím platnosti smernice EU 2010/32/EU k zabráneniu poranenia ostrými/špicatými predmetmi v  
nemocniciach a ostatných zdravotníckych zariadeniach dňa 11. mája 2013 na národnej úrovni má byť vytvorené 
čo možno najbezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov zdravotníctva. Zamestnanci zdravotníckeho 
sektoru sú vystavení riziku poranenia pichnutím ihlou alebo ostrými/špicatými predmetmi. Zamestnanci sa môžu 
infikovať krvou prenosnými choroboplodnými zárodkami (vírusmi, baktériami, plesňami a inými mikroorganizmami). 
Najrozšírenejšími vírusmi sú síce HIV, hepatitída B (HBV) a C (HCV), existuje avšak viac ako 20 krvou prenosných 
chorôb.
Okrem iného budú požadované nasledujúce preventívne a ochranné opatrenia:
- zabránenie zbytočnému používaniu ostrých/špicatých predmetov
- príprava lekárskych pomôcok s integrovanými bezpečnostnými a ochrannými mechanizmami
- zavedenie bezpečných pracovných pravidiel
- presadenie bezpečného postupu pri zaobchádzaní s ostrými/špicatými predmetmi a ich likvidácii
- zákaz opätovného nasadenia ochranného krytu na použitú ihlu
- použitie osobných ochranných prostriedkov

Publikácie

• Prípadová štúdia: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA –European Agency for Safety and  
 Health at Work, zdroj: http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick_2014-howto-preventneedlestick- 
 injuries-efectively

• E-Facts 40: zhodnotenie nebezpečia poranenia a ohrozenia poranenia bodnutím ihlou, EU-OSHA-European  
 Agency for Safety and Health at Work, zdroj: http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efect40

• NHS informácie, zdroj: http://www.nhsemployers.org/EmplymentPolicyAndPractice/European_employment_policy/ 
 Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Bezpečná punkcia

…vďaka plochému uhlu vpichu je vhodná tiež u zle viditeľných žíl

predmontovaný systém

Bezpečnostná ihla je vždy pripravená k použitiu a nemusí byť namonto-
vaná na držiak ihly.

Bezpečnostná ihla – bezpečnosť pri rutinnom odbere krvi

Bezpečná ochrana ihly

Špeciálna ochrana bezpečnostnej ihly poskytuje 
užívateľovi bezpečné ukončenie odberu krvi  
vďaka zasunutiu ihly do ochranného púzdra ihly.  
Následné znehodnotenie sa vykoná vložením  
do vhodného boxu pre likvidáciu.



Bezpečnostné výrobky

Safety-Multifly® - bezpečnosť pri obtiažnom zavedení ihly do žíl

Obsluha ochrany ihly Safety-Multifly® je možná  
jednou rukou a preto ponúka maximálny pracovný  
komfort. Adaptér Safety-Multifly®-ihly je už  
namontovaný a tvorí jednotku pripravenú k použitiu. 
Balenie a hadičky Safety-Multifly®-ihly sú  
prispôsobené potrebám odberu krvi a k  
neskoršiemu jednoduchému vloženiu do  
boxu určeného pre likvidáciu  
týchto predmetov.

Safety-lanceta- pre bezpečnú, pohodlnú a šetrnú punkciu

• sterilný jednorazový výrobok zabraňuje poraneniu bodnutím ihlou,  
 pretože sa ihla a čepeľ nachádzajú pred a po použití vždy v  
 bezpečnom puzdre lancety.

• výber rôznych veľkostí ihiel a čepelí s rôznymi hĺbkami vpichu pre  
 punkciu prsta, ušného laloku alebo päty

• jednoduchá manipulácia vďaka prednapätému systému, jednoduché  
 odňatie ochranného krytu ihly a stlačenie spúšťacieho tlačidla

• rôzne možnosti držania vďaka ergonomickému tvaru a vrubom  
 na ryhovanom puzdre lancety

Ochrana ihly - obsluha jednou rukou, predmontovaný adaptér, optimálne balenie & materiál
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Bezpečnostné výrobky

• bezpečná a pre užívateľa komfortná likvidácia  
 ostrých a špicatých predmetov

• plniaci otvor môže byť postupne zväčšený  
 vylomením 2 klapiek z viečka

• univerzálne sťahovacie zariadenie pre (Luer-)  
 ihly a inzulínové perá

Multi-Safe zberný box na likvidáciu

Náš servis – Vaša výhoda

Naši kvalifikovaní poradcovia Vám radi poradia priamo u Vás na pracovisku. 
Radi si pre Vás urobíme čas a zodpovieme všetky Vaše dotazy.
Vďaka nášmu školeniu Vám poskytneme potrebnú istotu a podporíme Vás 
pri zapracovaní nových spolupracovníkov.

Pod pojmom servis a partnerstvo rozumieme tiež priamu podporu všetkých 
Vašich spolupracovníkov, ktorí denne pracujú alebo budú v budúcnosti 
pracovať s našimi výrobkami.

SARSTEDT spol. s r. o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel: +421 232 184 930 
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com


