Jednorázové skalpely přispívají k vyšší bezpečnosti
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Každý rok se v českých nemocnicích zraní při manipulaci s ostrými předměty stovky
zdravotníků. Z důvodu zajištění větší bezpečnosti personálu přechází Skupina B. Braun na
jednorázové bezpečnostní skalpely s výsuvnou čepelí. „Tyto skalpely se již používají
v Německu a výsledky jsou výborné. Riziko poranění skalpelem tato bezpečnostní novinka
výrazně snižuje,“ říká MUDr. Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun.
K poranění ostrým předmětem dochází v případě skalpelů v důsledku předávání a manipulace při
invazivním výkonu a nemůže mu zabránit ani při dodržení všech bezpečnostních pravidel a
maximální opatrnosti. Může jít o situace na operačním sále, ale také na urgentním příjmu, na
ambulanci nebo na oddělení. „Hlavním rizikem není přitom samotné poranění, ale především
přenos infekce. Obecně platí, že při poranění kontaminovaným nástrojem se infekce šíří v
jednom ze tří případů u hepatitidy B, v jednom ze třiceti případů u hepatitidy C a v jednom
ze tří set případů u HIV. To rozhodně nejsou zanedbatelná čísla,“ upozorňuje Alan Munteanu.
MANIPULACE SKALPELEM JEDNOU RUKOU
Dosud operační týmy používaly klasické skalpely. Buď takové, které se sterilizují celé, nebo s
kovovou rukojetí z chirurgické oceli s vyměnitelnými čepelkami. Jednorázové skalpely jsou
převratné ve smyslu celkového jednorázového použití. „Proti aktuálně používaným skalpelům
mají tyto jednorázové nástroje spoustu nesporných výhod. Manipulace při otevírání a
zavírání neboli vysunutí a zasunutí čepelky skalpelu jednou rukou je velmi snadná. Aktivace
bezpečnostního mechanismu, který znemožňuje samovolný výsuv čepelky skalpelu, je
proveditelná jednou rukou a ochrana čepele je průhledná, díky čemuž je pozice čepelky
vždy viditelná,“ popisuje manažer chirurgických nástrojů B. Braun Mgr. Lubomír Vích.
Bezpečnostní skalpely jsou používány stejným způsobem jako standardní skalpel na jedno použití.
Jednorázové bezpečnostní skalpely B. Braun navíc nekladou žádné speciální požadavky na jejich
užití. Jsou kompatibilní pro praváky i leváky a součástí skalpelů už není nadále žádný plastový
uzávěr pro ochranu čepele. V neposlední řadě jednorázové skalpely splňují veškeré přísné
německé požadavky TRBA 250 směrnice 2010/32/EU. Samozřejmostí je absence ftalátů a latexu
ve výrobku.
NEMOCNICE MUSÍ BÝT BEZPEČNÝM MÍSTEM
Podle výsledků studie1 provedené pracovní skupinou Aesculap Akademie Bezpečnost personálu
pod záštitou České asociace sester označilo manipulaci s ostrými předměty ve zdravotnictví za
rizikovou činnost 97,2 % zaměstnanců nemocnic a 95 % studentů. Jako nejvíce rizikové chování
při manipulaci s ostrými předměty bylo shodně zaměstnanci nemocnic i studenty označeno vracení

krytů na jehly a nevhodná likvidace ostrých zdravotnických nástrojů jako kontaminovaného odpadu.
Významným aspektem, který respondenti označili jako příčinu poranění ostrým předmětem, byl
stres, nedostatek času, nedodržování standardů či nespolupracující pacient. „Nemocnice musí
být bezpečným místem pro pacienty i pro personál. Pandemie koronaviru otázku přenosu
infekcí prostřednictvím poranění ostrými předměty ještě zintenzivnila. Pevně věříme, že se
zdravotníci s novými skalpely sžijí a ocení naši snahu o jejich větší bezpečnost,“ uzavírá
MUDr. Alan Munteanu.

1 Celé znění studie: https://bezpecnostpersonalu.cz/temata/poraneni-ostrymi-predmety/
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