
 

Provozní řád 
Přístroj Vacumet Vdi 101 – pro dekontaminaci a kompresi použitých inkontinenčních 

pomůcek 

 

1. Popis, funkce a umístění stroje: 

Přístroj pro dekontaminaci a kompresi použitých inkontinenčních pomůcek, Vacumet Vdi 101 

je určen pro dekontaminaci inkontinenčních pomůcek a zároveň k redukci objemu. Úprava 

dekontaminací ve speciálním pytli KASU pod vakuem umožňuje další nakládání s odpadem 

pod položkou 180104, který není deklarován jako nebezpečný. Odpad pro účely evidence 

odpadů bude deklarován jako 18 01 04  samostatně na ročním hlášení . 

Protože bude přístroj používám pouze pro vlastní účely nebude se postupovat dle §14 zákona 

185/2001 Sb. 

V přístroji je možné dekontaminovat pouze použité inkontinenční pomůcky. 

 

Dekontaminační cyklus: Po vyčerpání vzduchu a dosažení vakua se automaticky vstříkne 

prostřednictvím ventilu dezinfekční prostředek. Vakuem s diferenčním tlakem a 

s dezinfekčním aerosolem dochází ke snížení počtu infekčních biologických činitelů, jejich 

počet je snížen nejméně o 10
5. 

. Následným zavařením folie a působením okolního 

atmosférického tlaku ne celou plochu pytle s odpadem je dosaženo tlaku 8000 kg/m
2
, čímž se 

docílí značné redukce objemu. Odstranění zápachu a dekontaminace vzduchu se provádí 

automaticky přes filtr s aktivním uhlím, před vyčerpáním vzduchu z vakuové komory. 

Dekontaminace se provádí 1 x denně, kdy průměrné množství je 10 pytlů naplněných cca 10 

kg kontaminovaných inkontinenčních pomůcek.  

 

2. Návod na použití: 

 Před použitím přístroje Vacumet Vdi 101 (dále jen přístroj) proveďte vizuelní kontrolu 

zásobníku dekontaminačního (dezinfekčního) roztoku 

 Před vložením pytle zkontrolujte, že se jedná o speciální pytel KASU nebo jiný stejné 

kvality a splňující stejné parametry jako pytle KASU a zda obsahuje odpad povolený 

k dekontaminaci v přístroji  

 Otevřete víko přístroje Vacumet Vdi 101  

 Vložte pytel KASU naplněný použitými inkontonentními pomůckami max .10 kg 

 Okraje pytle KASU umístěte pod lištu a ústí ventilu (kovová trubička) vložte mezi 

okraje pytle alespoň 1 cm, plocha pro svařování musí být hladká bez záhybů. 

 Uzavřete víko přístroje, přidržte ho, dokud je nepřitáhne vznikající vakuum 

 Pomocí tlačítka OK nastartujte program 

 Celý dekontaminační cyklus trvá asi 80 vteřin 

 Po dokončení dekontaminace a redukce objemu se víko otevře 

automaticky.(Mechanické otevření není možné protože přídržná síla je 300 kg). 

 Dekontaminovaný pytel vyjměte z přístroje 

 Dekontaminovaný pytel s redukovaným objemem uložte do kontejneru na komunální 

odpad, který je na určeném místě  

Důležité!!!   Pytel KASU musí být silně komprimovám. Pokud není, musí se odpad dát do 

nového neporušeného pytle a celý postup opakovat. Obsluha odpovídá za správnost 

provedení celého procesu dekontaminace. 

 Pro dekontaminaci používejte  přípravek Hasept viru  

 Přístroj mohou obsluhovat pouze proškolení pracovníci 

 Ve vnitřní komoře se nesmí nacházet žádná zvířata 



 Víko je nutné uchopit pouze za držadlo. Prsty nebo ruce se  nesmí nechávat na víku     

                nebezpečí uskřípnutí 

 Do elektrického rozvodu stroje nesmí vniknout voda – nečistit hadicí s tlakovou  

               vodou 

     Při indikaci dezinfekce prázdná doplní příslušný pracovník dezinfekční roztok 

     Tlak vody nesmí přesáhnout 1,8 barů ( optimální je 1,3- 1,4 barů) 

     Obsluha přístroje musí používat ochranné rukavice a pracovní oděv 

 

 

     3.   Pravidelná údržba a kontrola 

     1 x za 14 dní přetřete svařovací lištu silikonem, předejdete tak přilepení pytle 

     1 x za den se přesvědčte vizuální kontrolou, zda je dostatečné množství 

desinfekčního roztoku v nádobě.(Okénkem na levém boku přístroje). 

     1 x ročně  nechte provést servisní kontrolu s výměnou vzduchového filtru, který je 

následně likvidován jako nebezpečný odpad servisní firmou. 

     1 x ročně provést kontrolu přístroje – účinnost dekontaminace. Objednat  odbornou 

laboratoř 

     1x ročně provést kontrolu dekontaminovaného matriálu. Objednat odbornou 

laboratoř.  

 

 

      4.    Použití dezinfekce 

 V přístroji je možno používat Hasept viru, který byl otestován státním zdravotním 

ústavem pro přístroj Vakumet Vdi a je schválený pro používání v ČR . 

 Hasept viru – kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící přípravek určený pro 

povrchovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů. Je vhodný na 

podlahy, stěny, kachlíky nábytek apod. Je účinný proti bakteriím(včetně TBC), 

mikroskopickým kvasinkovým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a 

HIV) 

 Dávkování je automatické a je dáno výrobcem přístroje Vakumet. Do přístroje se 

vkládají celé originální zásobní kanystry s koncentrovanou dezinfekcí. Do pytle se 

vstříkne automaticky 1,8% roztok. Na povrch pytle zvenku je automaticky aplikován 

1% roztok z druhého zásobníku ( koncentrace 1,8% roztoku Hasept viru byla 

odzkoušena SZÚ a shledána jako dostatečná pro redukci indikátorových organismů o 

5 řádů KTJ pro daný proces a přístroj, objem naředěného roztoku musí být minimálně 

800 ml). 

 

 

     5.     Umístění přístroje 

 Místností musí být opatřena umyvadlem, které je určeno pro mytí obsluhy 

dekontaminačního přístroje.    

 Levá strana přístroje musí být přístupná tak, aby byla možná vizuální kontrola stavu 

dezinfekce a tlak vody na tlakoměru. 

 

    6.     Obsluha přístroje  

 Přístroj smí obsluhovat pouze pracovníci k tomu proškolení 

 Obsluha přístroje musí probíhat dle provozního řádu 

 Pracovníci musí používat ochranné pomůcky (ochranný oděv, rukavice) 

 Pracovníci nesmí při práci jíst, pít a kouřit 



 Po práci s přístrojem si musí obsluha řádně umýt ruce 

 

    7.    Opatření při havárii  

 

 Při poškození pytle je třeba ihned jeho obsah přendat do nového pytle 

 Při nedostatečné kompresi je třeba obsah pytle přesunout do jiného pytle a 

dekontaminaci opakovat 

 Při úniku (vylití nebo prasknutí kanystru) dezinfečního přípravku Hasept viru je třeba 

postupovat dle bezpečnostního listu.  

 Uniklou látku jímejte nehořlavým savým materálem (sorbentem), kontaminovaný 

sorbent smeťte do nádoby a likvidujte jako nebezpečný odpad. Zbytky opláchněte 

velkým množstvím vody (lze použít i saponát). 

 

8. Provozní deník 

 

 Pro provoz přístroje je zaveden provozní deník, který kontroluje jednou týdne 

bezpečnostní technik, což stvrdí svým podpisem do deníku 

 V deníku jsou vedeny tyto údaje: datum zpracování odpadu, jméno obsluhy, množství 

dekontaminovaného odpadu, počet pytlů s nedostatečnou kompresí, poruchy, výměna 

des. prostředku, údržba přístroje, podpis obsluhy. 

 Dále jsou součástí deníku výsledky servisních kontrol a kontrol účinnosti 

dekontaminace 1x ročně autorizovanou laboratoří  

 

Nedílnou součástí provozního řádu je bezpečnostní list přípravku Hasept viru a zásady 

používání Hasept viru, odborné stanovisko účinnosti dekontaminace vypracované Státním 

zdravotním ústavem. Seznam proškolených pracovníků, jména osob odpovědných za kontrolu 

přístroje, objednávání kontrol apod. , metodický pokyn pro manipulaci s nebezpečným 

infekčním odpadem.  

 


