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REÁLNOST NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ 
S PŘÍTOMNOSTÍ B-AGENS

1. Import závažného onemocnění
2.    Bioterorismus
1. Biologické napadení (válka) 

Import = zavlečení nákazy – 3 algoritmy, podle 
místa, kde je vysloveno podezření na VNN:

• Mezinárodní letiště 
• Ordinace praktického lékaře
• Nemocnice
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SCHÉMA MOŽNÉHO ŘEŠENÍ SITUACE
Místo zasažení BBP

Třídění zasažených
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POŽADAVKY NA ZDRAVOTNICKOU 
PŘIPRAVENOST PŘI ŘEŠENÍ 

PODEZŘENÍ NEBO VÝSKYTU VNN

• První kontakt s praktickým lékařem v ordinaci (a 
samozřejmě dalším zdravotnickým personálem) 

• Přivolána RLP na místo (první kontakt v bydlišti 
nemocného?) s požadavkem transportu pacienta 
do nemocnice

• Příjem v nemocnici
• Hospitalizace
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POŽADAVKY NA MATERIÁLOVÉ 
ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNICKÉ 

PŘIPRAVENOSTI
Základní vybavení:
• Jednorázové osobní ochranné prostředky
• Dezinfekční prostředky
• Obalový materiál pro nebezpečný odpad
• Vaky pro zemřelé
Specializovaná pracoviště:
• Osobní ochranné prostředky (opakované použití) 
• Specializovaná pracoviště (hospitalizace, laboratoře 

apod.) 
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OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PROSTŘEDKY

Nezbytné vybavení pracovišť s rizikem ohrožení 
života a zdraví zaměstnanců (zajištění bezpečnosti 
práce jako povinnost zaměstnavatele) 

• V případě biologického ohrožení jsou WHO a 
CDC doporučeny respirátory P2 a P3

• Chirurgické masky nejsou efektivní proti virům!
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Volba ochranného prostředku
• Typ látky s ohledem na její nakažlivost
• Forma látky a způsob intoxikace
• Druh vykonávané činnosti (lehká,středně těžká, těžká) 
• Klimatické podmínky (teplota, vlhkost) 
• Prostředí (zdravotnické zařízení, sanita, terén) 
• Fyzická zdatnost uživatele (trénovaný, náhodné použití) 
• Kvalita ochranného prostředku (rezistenční doba, 

mechanicko-fyzikální vlastnosti) 
• Konstrukce ochranného prostředku (jednodílný, 

hermetický apod.) 
• Riziko sekundární nákazy (kvalita, jednoduchost, 

úspěšnost dekontaminace) 
• Potřeba a způsob dekontaminace (jednorázové či 

vícenásobné použití) 
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Druhy a formy ochrany

Druh ochrany je závislý na nebezpečnosti nákazy (cesty 
a způsob přenosu, virulence nákazy, apod.) 

- Ochrana dýchacích cest
- Ochrana těla
- Ochrana končetin

Forma ochrany:
- Izolační, tzv. neprodyšné 
- Filtrační, tzv. prodyšné
- Hydrofobní – zamezující průniku kapalin
- Kombinovaná
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Rozsah ochrany

• Úplná
• Částečná
• Selektivní

• Hermetická
• Nehermetická

• Vícenásobná
• Jednorázová

• Dlouhodobá
• Krátkodobá
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Volba vhodného respirátoru

• Účinnost filtrační roušky
• Zvýšení účinnosti antimikrobiálním účinkem
• Těsnost charakterisovaná koeficientem možného 

odsávání
• Dýchací odpor
• Omezení zorného pole
• Tlak na obličej a pocit uživatele

Při ohrožení biologickými agens nelze stanovit 
přípustnou koncentraci nebo dávku nebezpečné 
látky, které by byly pro člověka již nepřípustné.
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Porovnání velikosti částic v ovzduší

Zdroj 
literatury:
Ochrana osob 
při chemickém 
a biologickém 
nebezpečí, 
MUDr. 
Brádka, r. 2006
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Respirátor Triosyn
• Filtruje 99,99 % mikroorganismů (bakterie a viry) 
• Filtrační vrstva s aktivním uhlím
• Antimikrobiální ochrana
• Vnější vrstva odolná vůči 

tekutinám a olejům
• Odolnost vůči výkyvům teplot
• Plně obklopující těsnící poduška

přizpůsobitelná,  komfortní
• Skladovatelnost 5 let bez ztráty

filtračního efektu
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Popis účinku respirátoru
• Čiré jódové krystaly jsou roztaveny do 

specializovaných polymer 
• Jód (I2) se v blízkosti mikroorganismů uvolňuje z 

polymeru kaučuku 
• Po vtažení do povrchu mikroorganismu jód oxiduje, 

takže částice nemohou dále přežívat, růst, migrovat 
nebo se negativně projevovat

Respirátor Triosyn je kombinace 
mimořádné filtrační technologie
s patentovaným antimikrobiálním 

účinkem
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Ochranné oděvy
Požadavky na oblek s 
biologickou ochranou:

- Odpovídající mechanicko-
fyzikální užití a organoleptické 
parametry

- Použitelnost v požadovaném 
rozsahu teplot

- Odpovídající těsnost švů
- Snadno dekontaminovatelné
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Jednorázový oblek 
• Nepřetlakový jednorázový 

celotělový oblek s kapucí
• Vyhovuje ČSN EN 14 126
• Je zhotoven svařováním třívrstvé PE 

fólie
• Rukávy a nohavice jsou ukončeny 

manžetou
• Zip je přelepen chlopní
• Oblek lze dekontaminovat
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Jednorázový oblek s kuklou

• Oblek lze doplnit kuklou s 
filtračně-ventilační jednotkou 
skrytou pod oblekem 

• Kuklu lze dekontaminovat a 
opakovaně používat

• Tato varianta poskytuje vyšší 
stupeň ochrany, která je 
zajištěna mírným přetlakem ve 
vnitřním prostoru kukly
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Filtračně-ventilační jednotka

Zajišťuje:
• Přívod čerstvého filtrovaného vzduchu
• Vysoký pracovní komfort a

prodlužuje  max. dobu pobytu v obleku
• Mírný přetlak chrání dýchací cesty 
• Ochranu zajišťují jednorázové vyměnitelné 

filtry 
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Biologický ochranný oděv EBO-10
• Vybaven filtračně-ventilační

jednotkou Proflow 2SC
• Určen pro opakované použití

s možností dekontaminace
• Oděv zajišťuje izolaci od

okolního prostředí
• Poskytuje úroveň bezpečnosti BL 4
• Testován dle ČSN EN 14126 a 

934-1
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PROSTŘEDKY PRO 
DEKONTAMINACI OSOB

• Dekontaminační sprchy a hygienické filtry
• Dekontaminační stany
• Souprava pro dekontaminaci (SDO) 
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Dekontaminační sprchy
• Průchozí sprchy pro jednu osobu
• Vybaveny soustavou 5 trysek a ruční 

sprchou
• Příslušenství: 

- zařízení pro vodní hospodářství
- sběrné nádrže pro odpadní vodu
- rohože
- bazénky
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Dekontaminační stany
Jedná  se  o nafukovací  stany  vybavené  sprchami  a 
přídavnými ručními sprchami určené pro hygienickou 
očistu  a  dekontaminaci osob. Stany  jsou  připraveny 
během  10 minut  k použití.  Průchodnost  stanu  je 80 
osob / hodina.

Typ stanu Rozměry
• EDK 10 3,7 x 2,8 x 2,4 m
• EDK 20 5,0 x 4,0 x 2,4 m
• ES 35TDK 6,6 x 6,0 x 2,9 m
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Souprava pro dekontaminaci osob 
(SDO) 

Tato souprava se skládá ze tří nafukovacích stanů, 
které jsou připraveny k použití během cca 45 min.:
1.stan – svlékací
2. stan – dekontaminační
3. stan – oblékací

SDO slouží k dekontaminaci osob:
- průchodnost 120 osob / hodinu
- počet současně se sprchujících osob: 12
- nepřetržitý denní provoz max. 10 h 
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SCHÉMA SDO
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TRANSPORT POSTIŽENÝCH A 
EXPONOVANÝCH OSOB

• BIOVAK EBV 30
Bezpečný transport infekčně nemocných osob s 
podezřením na vysoce virulentní nákazy z místa 
kontaminace    do 
stacionárního zařízení 
určeného   pro   léčbu 
takto   postižených.
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• Dýchací výstupy standardní i pro řízené dýchání jsou
jištěny filtry nejvyšší hustoty. Mikrobiální respirační
HEPA filtr je určen k ochraně dýchacích cest, dýchacích
systémů a přístrojů před mikrobiální kontaminací.

• Filtračně-ventilační jednotka zabezpečuje přívod vzduchu
kolem obličeje a těla transportovaného. Zajišťuje mírný
přetlak ve vnitřním prostoru vaku a tím dostatečný prostor
v oblasti hlavy a hrudníku. Zcela nabitý akumulátor
zaručuje minimální provozní dobu 8-12 hodin.
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IZOLACE PACIENTŮ

• Biobox EBX a EBXT 
- Určen pro izolaci osob s virulentní nákazou a 

zajišťuje bezpečné prostředí pro všechny v okolí 
boxu

- Snižuje četnost přímého styku ošetřujícího 
personálu s pacientem

- Filtroventilační systém pracuje na systému 
podtlaku a odsává kontaminovaný vzduch z 
bioboxu přes Hepa filtr



EGO Zlín 31

BIOBOX EBXT-06

Je opatřen nafukovací konstrukcí, díky níž je 
podstatně zkrácena doba  postavení   a 
biobox EBXT-06 je 
tak během několika 
málo minut připraven 
k použití.
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Cirkulace vzduchu v bioboxu
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Dekontaminační modul bioboxu
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KARANTÉNA OSOB

Karanténou rozumíme nejpřísnější protiepidemické opatření  
jejichž  účelem  je  úplná  a  bezpečná  izolace   exponovaných  
osob   a   likvidace   všech   přenosných onemocnění v ohnisku 
nákazy. 

Za tímto  účelem  lze vytipovat  v co nejkratší době prostor, 
který  je nejblíže  
ohnisku nákazy a 
vzdálen od civilní-
ho prostoru.
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KARANTÉNNÍ MOBILNÍ 
PRACOVIŠTĚ

- určeno do polních podmínek 
- velmi vhodné pro karanténní opatření

• Infekční mobilní pracoviště je realizováno z nafukovacích 
stanů, pracuje na principu podtlaku a veškerý kontakt je 
realizován přes filtroventilační jednotky, obsahující účinné 
Hepa filtry. 

• Postavení a zprovoznění je reálné do 60 minut pro 
libovolný počet osob.



EGO Zlín 36

Přetlakový stan ES 48LP
• Fóliová   vestavba 

umožňuje    vznik 
přetlaku a čistému 
prostředí uvnitř stanu

• Filtroventilační
jednotka MG 250 II
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Vnitřní vestavba stanu (ES 48-LP) 
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Podtlakový stan ES 56LP
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