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Zpracování houbiček z viskózy 
 
Tento návod se týká všech houbiček vyráběných a dodávaných společností Zimmer MedizinSysteme GmbH 
(pěnových návleků, houbiček zařezávaných na požadovanou velikost, houbiček pro vakuové elektrody). 
 
Materiál Houbičky jsou vyrobeny z viskózy. 

 
Odolnost materiálu Houbičky jsou odolné vůči alkoholu a vůči teplotám do 134 °C. Kyseliny a louhy 

způsobují poškození materiálu. 
 

Klasifikace podle 
kritičnosti 

Při používání v souladu s určením, tedy ve styku s neporaněnou a zdravou pokožkou, 
jsou houbičky považovány z hygienického hlediska za „nekritické“ (viz např. příslušná 
směrnice RKI). 
 

 

 Při zacházení s chemikáliemi (např. čisticími nebo dezinfekčními prostředky) i při 
potřebě zajištění ochrany proti infekcím je nutné dbát na používání vhodného 
osobního ochranného vybavení (např. ochranných brýlí, ochranných rukavic). 
Řiďte se pokyny vydanými příslušným výrobcem. 

 V suchém stavu jsou houbičky křehké. Jsou-li v tomto stavu mechanicky 
zatěžovány (přehýbány nebo stlačovány), lámou se. 

 
 

Čištění a dezinfekce 
 

Ruční postup (tepelná dezinfekce) 
 
Příprava před 
zpracováním 

Doporučuje se bezprostředně po použití oplachovat houbičky pod tekoucí vlažnou vodou 
z vodovodu, aby se odstranily hrubé nečistoty a zabránilo se vyschnutí. 
 

Potřebné pomocné 
prostředky 

 Otevřená nádoba z kovu nebo plastu 
 Umyvadlo 
 Voda z vodovodu 
 Kovový hrnec 
 Vařič 
 Nasákavá tkanina 
 

Čištění 1. Vložte houbičky do nádoby obsahující dostatečné množství vlažné vody (40 °C) 
a počkejte, než zcela nasáknou. 

2. Houbičky opatrně mačkejte, dokud se neuvolní všechny viditelné nečistoty. 
3. Poté houbičky opláchněte pod tekoucí vodou. 
4. Houbičky vymačkejte tak, aby z nich přestala odkapávat voda. Dbejte na to, aby 

houbičky nebyly nadměrně mechanicky namáhány. 
 

Dezinfekce, tepelný 
postup 

1. Vložte houbičky do hrnce naplněného vodou z vodovodu. 
2. Vodu ohřejte až na teplotu varu a tuto teplotu pak udržujte po dobu nejméně 

15 minut. Dbejte na to, aby všechny houbičky byly zcela ponořeny ve vodě. 
3. Vodu i s houbičkami vylijte a poté houbičky ochlaďte účinkem dostatečného množství 

studené tekoucí vody. 
4. Houbičky vymačkejte tak, aby z nich přestala odkapávat voda. Dbejte na to, aby 

houbičky nebyly nadměrně mechanicky namáhány. 
Pozor: Nebezpečí popálení při nedostatečném ochlazení! 

 
 

Sušení Pro usušení položte houbičky na čistou nasákavou tkaninu a zakryjte je další tkaninou, 
aby byly chráněny před znečištěním. 
Upozornění: Při úplném vyschnutí houbičky opět zkřehnou a nesmějí být mechanicky 
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zatěžovány. 
 

Kontrola 1. Zkontrolujte, zda se na houbičkách nenacházejí otvory ani jiná poškozená místa, 
která by mohla mít za následek přímý kontakt elektrody s pacientem. 

2. Zkontrolujte, zda houbičky mají stejnoměrnou tloušťku v celém rozsahu své plochy. 
 

Zabalení K zabalení houbiček použijte tkaninový nebo fóliový sáček, případně jiný vhodný ochranný 
protiprachový obal, který zajistí dostatečnou ochranu před prachem a znečištěním. 
 

Uskladnění Zabalené houbičky uskladněte na chladném a suchém místě, kde budou chráněny před 
přímým slunečním světlem. 

 
 

Strojní postup (chemotermická dezinfekce praním v dezinfekčním roztoku) 
 
Příprava před 
zpracováním 

Doporučuje se bezprostředně po použití oplachovat houbičky pod tekoucí vlažnou vodou 
z vodovodu, aby se odstranily hrubé nečistoty a zabránilo se vyschnutí. 
 

Potřebné pomocné 
prostředky 

 Pračka k chemické dezinfekci 
 Síťka na prádlo 
 Sušička 
 Prací prostředek s dezinfekčním účinkem (např. Desosan) 
 

Čištění/dezinfekce Upozornění: Postup čištění a dezinfekce byl ověřen za použití pracího prostředku 
Desosan s dezinfekčním účinkem. Lze vycházet z předpokladu, že srovnatelných výsledků 
lze dosahovat i za použití dalších postupů zapsaných v seznamu RKI. V případě potřeby 
musí být provedeno ověření použitelnosti postupu. 
1. Vložte houbičky do vhodné síťky na prádlo. Houbičky k sobě nesmějí příliš těsně 

přiléhat, aby nedošlo ke zhoršení účinnosti pracího postupu. 
2. Houbičky vyperte při vhodné kombinaci teploty a doby trvání postupu (60 °C po dobu 

15 minut, poměr prací lázně 1:5, 6 g/l Desosan). 
3. Houbičky v pračce rovněž vymáchejte (3 máchací cykly po 3 minutách, poměr 

máchací lázně 1:5). Houbičky předběžně vysušte ždímáním (např. 3 minuty při 
otáčkách 930 min-1). 

 
Pozor: Při příliš krátké době trvání máchání mohou v houbičkách zůstávat zbytky 
pracího prostředku s dezinfekčním účinkem, což může u pacientů vyvolávat 
podráždění pokožky! 

 
Sušení 1. Vložte síťku na prádlo s houbičkami do sušičky. Zvolte program, při kterém houbičky 

nebudou zcela vysušeny. 
Upozornění: Při úplném vysušení dochází ke zkřehnutí materiálu, následkem čehož 
by houbičky mohly být poškozeny. 

 
Kontrola 1. Zkontrolujte, zda se na houbičkách nenacházejí otvory ani jiná poškozená místa, 

která by mohla mít za následek přímý kontakt elektrody s pacientem. 
2. Zkontrolujte, zda houbičky mají stejnoměrnou tloušťku v celém rozsahu své plochy. 

 
Zabalení K zabalení houbiček použijte tkaninový nebo fóliový sáček, případně jiný vhodný ochranný 

protiprachový obal, který zajistí dostatečnou ochranu před prachem a znečištěním. 
 

Uskladnění Zabalené houbičky uskladněte na chladném a suchém místě, kde budou chráněny před 
přímým slunečním světlem. 

 
 

Ostatní informace 
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Trvanlivost Houbičky dodávané společností Zimmer MedizinSysteme GmbH jsou vyrobeny z viskózy, 

což je chemicky upravená přírodní látka, která se získává ze dřeva. To bohužel znamená, 
že nemají neomezenou trvanlivost. V průběhu času proto může docházet – v závislosti na 
používání a zpracování – k rozpadu materiálu. 
Používání plně syntetických materiálů přitom není možné z důvodu omezené schopnosti 
pohlcovat vodu a také špatné vodivosti pro elektrický proud, která je způsobena 
uzavřenými póry. 
 

Lámavost V suchém stavu jsou houbičky křehké. Jsou-li v tomto stavu mechanicky zatěžovány 
(přehýbány nebo stlačovány), lámou se. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Oddělení řízení kvality 
25.03.2020/Lei 


