Nabídka služeb centrální sterilizace
Pro privátní lékaře, kosmetické salóny, pedikúry, manikúry nabízíme předsterilizační přípravu, balení a
sterilizaci zdravotnických prostředků, vše v souladu s vyhláškou č.306/2012 Sb.
Oddělení centrální sterilizace vydává žadatelům pouze sterilní materiál. Za deklarovanou sterilitu
materiálu ručí až do doby jeho použití, při splnění těchto podmínek:
•
•
•
•

sterilizační obal není porušen
je dodržena doba expirace
materiál je správně uložen v bezprašném, suchém prostředí
materiál nebyl při správném otevírání obalu kontaminován

Práva a povinnosti zákazníka centrální sterilizace
• sjednat objednávku služeb s naší nemocnicí
• seznámit se s ceníkem služeb centrální sterilizace
• poslat seznam zdravotnických prostředků, které bude chtít sterilizovat
• dodat zdravotnické prostředky určené ke sterilizaci po provedené předsterilizační přípravě:
- dekontaminace prostředkem s virucidní účinností
- mechanická očista a osušení
• pořídit transportní box dostatečně veliký (zabalený materiál zvětší svůj objem), prachotěsný
dobře omyvatelný a řádně označený adresou odesílatele
• doručit a vyzvednout zdravotnické prostředky dohodnutým způsobem
• doložit návod výrobce v českém jazyce s uvedením způsobu sterilizace zdravotnické pomůcky,
vyjma běžných nástrojů (peán, nůžky apod.)
• přiložit ke každé zásilce materiálu řádně vyplněnou žádanku
• žádanka musí obsahovat jméno zákazníka (firmy), datum, razítko, podpis zákazníka, přesný
soupis nástrojů, požadavek na jednoduchý nebo dvojitý obal
• pokud zákazník požaduje sterilizaci setů, musí být dodán název setu a přesný soupis nástrojů
v setu obsažených, včetně jejich počtu
Expirace vysterilizovaných zdravotnických prostředků dle vyhlášky č.306/2012 Sb.:
Jednoduchý obal:
• 6 dní - volně uložený
• 12 týdnů - při chráněném uložení (uzavřená skříň, skladovací box)
Dvojitý obal:
• 12 týdnů - volně uložený
• 6 měsíců - při chráněném uložení (uzavřená skříň, skladovací box)

Způsob úhrady
Při odběru platba hotově, nebo kartou, při převzetí zakázky, nebo po domluvě fakturou
Pracovní doba centrální sterilizace:
Tel.:

Po – Pá: 6.00 hod. – 15.00 hod.
+420 311 745 208

Upozornění: neprovádíme resterilizaci jednorázových zdravotnických prostředků
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