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Prokázané riziko pro profesní pracovníky 
ve zdravotnictví spojené s významnou 

expozicí cytostatikům

 Zvýšený výskyt karcinomů – FA pracující s CL měli 1,5x vyšší výskyt 

CA kůže (non-melanoma) a 3,7x vyšší výskyt non-Hodgkinova lymfomu

 Poškození vnitřních orgánů – prokázané poškození jater u třech po 

sobě jdoucích vedoucích sester pracujících s CL

 Škodlivý vliv na DNA – F a FA pracující s CL měli 2,5x více abnormalit v 

chromozomech 5 a 7; častější manipulace s CL ostře zvyšuje riziko pro 

abnormality

 Reprodukční problémy – sestry manipulující s CL měli až 3,5x zvýšené 

riziko potratu

Siegel J: Practical application of HD monitoring contamination technology, ISOPP 2019, Londýn

https://www.fintag.cz/wp-content/uploads/2018/09/lebky.jpg


Příprava cytostatik 2018 – 44 008CYTOSTATIKA – KTERÁ SLEDOVAT?



CYTOSTATIKA – KTERÁ SLEDOVAT?

MOU 
(kg)

MOU (% 
příprav)

Stabilita 
ve stěru

Výskyt v 
nemocnicích

alkylating agents Cyclofosfamide CP 1.4 3.4

Ifosfamid IF 2.1 1.4

antimetabolite Methotrexate MET 0.1 0.3

5-fluorouracil FU 14.4 31

Capecitabine CAP 96.9

antitumor antibiotics Doxorubicin DOX 0.1 3.5

inhibit. 

topoizomeras/alkaloids Irinotecan IRI 0.4 3.5

Paclitaxel PX 0.7 11

inhibitors of kinases Imatinib IMAT 9.3

Sunitinib SUNI 0.2

Everolimus EVE 0.1

Pt based drugs oxaliPt 0.3 4.5

cisPt 0.1 7.9

carboPt 0.7 4.3

hormonal agents Tamoxifen TAM 9.1

• prokázaný karcinogen, 

mutagen, teratogen

• obtížné odstranění

• nerozkládá se

ideální marker č.1 

CP

• zvýšené riziko: pracovní 

expozice – teratogenita

• střední stabilita

• velké množství příprav
vhodný marker

FU

• teratogenita

• střední až vysoká 

stabilita

• větší množství příprav

vhodné markery

Pt, IRI, 
PX, IF



Dezinfekce/dekontaminace CL

 Literatura široce popisuje postupy na DEKONTAMINACI CL, chybí 

standardizace

 Postupy pro účinné čistění a odstraňování CL z pracovního prostředí 

jsou OBECNÉ

 V denní praxi nemocnic se řeší také MIKROBIÁLNÍ kontaminace 

– výběr vhodných DEZINFEKČNÍCH prostředků pro čištění 

podlah a jiných povrchů

x
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Dezinfekce ve ZDRAVOTNICTVÍ: 

Výběr dezinfekce ve ZZ

L
a

Jednoduchý 
proces?

Spektrum 
účinnosti

Forma

Materiál.
kompatibilita

Legislativa

Dezinfekční 
program

Expozice, 
koncentrace

Hygiena 
práce

Požadavky 
personálu

Produkt. 
návody 
výrobce

Biocid, 
zdravotnický 
prostředek

Chemická
báze

Mgr. Veronika Trečková, Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny, FN Brno



Vztah chemických látek a účinnosti

A baktericidní

B virucidní

C sporicidní

T tuberkolocidní

M mykobaktericidní

V fungicidní

účinnost prokázána 

účinnost neprokázána

rezistence



Dezinfekční prostředky

 Obsahují mikrobiologicky účinnou látku a pomocné sloučeniny 

(optimalizace pH, antikorozní a mycí substance atd.)

 CHEMICKÉ SKUPINY: 

➢ Alkoholy - odpařují se, málo toxické, “kůže není podlaha“

➢ Oxidační činidla

• “aktivní kyslík“ – velký boom (bezpečný, šetrný, ale vyšší koncentrace)

• „vytlačení chlorů“ – nežádoucí účinky + zápach + toxicita,..

➢ Aldehydy - velmi toxické (karcinogeny, mutageny), jejich výpary 

způsobují alergie

➢ Kvartérní amoniové sloučeniny

➢ Glukoprotamin

➢ Kombinované přípravky - synergický efekt působení více látek 

(alkohol + KAS, aldehyd+KAS)

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8yunk8srkAhXCK1AKHaSYAY8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/598070/jaro-se-blizi-a-s-nim-uklid-6-rad-jak-se-z-neho-nezblaznit-a-mit-domov-jako-klicku.html&psig=AOvVaw0C2FQpzHiMYrw61uGFhIlk&ust=1568364378495223


➢ účinnost čištění všech činidel nad 90%

➢ žádné činidlo nemá 100% účinnost



Vysoká účinnost čištění limitována původní kontaminací !!!
1 sq ft = 929 cm² tzn.  ng/sq ft = pg/cm²



Žádné činidlo není univerzální !!



ODSTRANĚNÍ CL- důležité kroky
 4 kroky dekontaminace popsány v US Pharmacopeia USP 800 

Hazardous drugs-Handling in healthcare settings (2018)

➢ kapitola 15. Deactivating, decontaminating, cleaning and disinfecting

1. Deaktivace (DEA)

 činí sloučeninu inertní nebo neaktivní

 zbytky z DEA musí být odstraněny dekontaminací povrchu

 neexistuje žádná „univerzální“ ověřená metoda

 používat výrobky se známými DEA vl. (oxidační činidla)

 pozor na nebezpečné vedlejší „produkty“ 

➢ účinky na dýchací cesty

➢ poškozování povrchů korozí; NaClO zneutralizovat Na2S2O3nebo jej 

odstranit (např. sterilní alkohol nebo voda, germicidní detergent nebo sporicidní činidlo)



2. Dekontaminace 

 nastává inaktivací, neutralizací nebo fyzickým odstraněním zbytků CL 

za pomoci absorpčních jednorázových materiálů (např. ubrousků, 

podložek nebo utěrek)

3. Čištění

 odstranění kontaminantů za použití vody, detergentů, povrchově 

aktivní látky, rozpouštědla a/nebo jiné chemikálie

 čisticí prostředky by neměly způsobovat mikrobiální kontaminaci

4. Dezinfekce 

 inhibování/ničení mikroorganismů na vyčištěném povrchu

ODSTRANĚNÍ CL- důležité kroky



Minianketa z roku 2018
info od 34/44 lékáren s přípravou CL (77,3%)

 NL Nemocnice Na Homolce, NL FN v Motole, NL Nemocnice 

Na Bulovce, NL VFN Praha, Lékárna ÚPMD, NL ÚVN Praha, ÚL FN 

Královské Vinohrady, NL Thomayerovy nemocnice, ústavní hygienik 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Lékárna Chomutov Krajské zdravotní 

a.s., Lékárna FN Olomouc, NL Jablonec n. N., NL Liberec, Multiscan

Pharma Pardubice, Lékárna Nemocnice Český Krumlov, a.s., ÚL SZZ 

Krnov, Lékárna Nemocnice Strakonice a.s, Lékárna Nemocnice Písek, 

a.s., Lékárna Nemocnice Znojmo, Lékárna Slezské nemocnice v 

Opavě, Lékárna AGEL Nový Jičín, Lékárna Nemocnice Havlíčkův 

Brod, Lékárna FN Ostrava, Lékárna nemocnice Kladno, NL Oblastní 

nemocnice Příbram, NL Jihlava, NL Klaudiánovy nemocnice Mladá 

Boleslav, Lékárna Oblastní nemocnice Náchod, ÚL Nemocnice České 

Budějovice, NL Ústí n.L., Lékárna Nemocnice Tábor, a.s., NL 

Nemocnice TGM Hodonín, NL FNuSA, ÚL MOÚ

 velmi velmi velmi děkujeme!!!!



Prostředky na úklid přípravny CL

Název přípravku Složení

Četnost použití při 

úklidu Účinek na CL

DesamOx H2O2 ,KAS 13

aktivní O2, usnadnění 

rozpouštění

Incidin oxydes H2O2 ,KAS 11

aktivní O2, usnadnění 

rozpouštění

Incidin extra N glukoprotamin, KAS 7 usnadnění rozpouštění

Oxiper H2O2 ,KAS, chloridy 6

aktivní O2, usnadnění 

rozpouštění

Incidin plus glukoprotamin, KAS 5

Incidin pro 2-fenoxyetanol 5 usnadnění rozpouštění

5% chlornan 

sodný 5% chlornan sodný 4

oxidace, aktivní O2, Cl2, 

HCl

Desprej isopropanol, etanol, KAS 4 usnadnění rozpouštění

Bacillol

propanol, etanol, 

isopropanol 4 usnadnění rozpouštění

Medicarine tbl. dichlorisokyanurát sodný 3

oxidace, aktivní O2, Cl2, 

HCl

Incidin liquid isopropanol, n-propanol 3 zvýšení rozpustnosti

Chloramin T tosylchloramid sodný 3 oxidace, aktivní Cl2

Persteril C2H4O3, H2O2, CH3COOH 3

oxidace, aktivní O2, 

zvýšení rozpustnosti

Procura CL

NaClO, KOH, křemičitan, 

fosforečnan 3

oxidace, aktivní O2, Cl2, 

HCl, další



Prostředky na úklid přípravny CL 
minianketa z roku 2018 

 na úklid přípravny CL používáme zpravidla 2-5 činidel

➢ 33x H2O2 (DesamOx, Incidin oxydes, Oxiper, Persteril)

➢ 18x alkoholy (Desprej, Incidin pro, Bacillol, Incidin liquid)

počet činidel počet pracovišť

1 činidlo 7

2-5 činidel 26

více než 5 činidel 1



Jak dosáhnout úplného odstranění CL z 

pracovního prostředí?

 Dodržovat expoziční čas prostředků + návody (správné 

koncentrace, ředění roztoků)

 Při vysokých kontaminacích postup opakovat!!

 DEGRADACE CL: chlornan sodný (dráždí, korozivní efekt)

 VYMÝVÁNÍ: ostatní (kontaminovaná H2O)



Účinné prostředky pro úplné odstranění CL 

z pracovního prostředí?

 SAVO (NaClO), Procura CL (NaClO, KOH), Incidine Active
(peroctová kyselina)

 Deaktivace, dekontaminace, čištění a dezinfekce 

➢ v praxi nemusí tyto kroky stačit na vysoké kontaminace!!

➢ někdy nutné proces OPAKOVAT a potvrdit kontrolním monitoringem!!

➢ někdy ale nejsou nutné všechny tři kroky…☺

➢ SAVO → účinnost ≥94% 

➢ Procura CL → degradace částečná (CP, IF, CAP, PX) 

→ degradace vysoká (FU, IRI) 

➢ Incidin Active → degradace vysoká (ne CP) 



Děkuji za pozornost

https://www.jakvkuchyni.cz/vanocni-uklid-bez-stresu/
https://www.idnes.cz/hobby/domov/vanocni-uklid.A141215_111421_hobby-domov_bma

