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ÚVOD 

Cílem dezinfekce je zabrán ění p řenosu infek čních mikroorganizm ů mezi 

pacienty, p řípadn ě z pacienta na zdravotnický personál v pr ůběhu m ěření 

plicních funkcí. P řesto, že prokázaných a v literatu ře dokumentovaných 

takových p řenos ů infekce je velmi málo, ur čité riziko p řeci jen 

existuje. Tento dokument vychází p řevážn ě z spole čného Standardu 

Evropské respira ční spole čnosti a Americké hrudní spole čnosti a jsou v 

něm zohledn ěna specifika jednotlivých výrobc ů za řízení pro m ěření 

základních plicních funkcí. 

Infekce m ůže být p řenášena p římým kontaktem nebo nep římo. V p řípad ě 

přímého kontaktu existuje potenciální riziko p řenosu respira ční, 

enterální, p řípadn ě krví p řenositelné infekce. Toto riziko stoupá 

v p řípad ě otev řených slizni čních ran či krvácejících dásní a rt ů. 

Nej čast ějším povrchem zprost ředkujícím p řenos je tudíž povrch náústku. 

Nepřímým kontaktem m ůže hrozit p řenos respira čních bakteriálních 

(v četn ě mykobakteria tuberkulózy) a virových infekcí prost řednictvím 

infikovaných aerosolových kapének. Prost ředníkem takového p řenosu mohou 

nej čast ěji být proximální části m ěřících p řístroj ů (náustek, 

pneumotachograf, r ůzné p ředřazené trubice či hadice, proximální 

ventily, apod.) 

 

V rámci vyšet ření základních plicních funkcí je nej čast ěji m ěřen objem 

vzduchu či jeho pr ůtok. Spirometry lze proto d ělit na ty, které 

primárn ě měří objem dýchaného vzduchu a ty, které primárn ě měří jeho 

pr ůtok. V sou časné dob ě se v p řevážné v ětšin ě p řípad ů používají 

spirometry primárn ě měřící pr ůtok vzduchu. K m ěření pr ůtoku vzduchu, ze 



kterého je objem vzduchu vypo čítán, se provádí pomocí pneumotachograf ů. 

Existuje řada pneumotachograf ů, p ři čemž za základní se považují:  

a) tlakov ě diferen ční pneumotachografy 

b) ultrazvukové pneumotachografy 

c) termální anemometry 

d) rotorové (vrtulkové) pneumotachografy 

Pneumotachograf je stabilní sou částí i dalších p řístroj ů k m ěření 

základních plicních funkcí (bodypletyzmografu, p řístroje pro m ěření 

transferfaktoru plic) a je tudíž hlavní sou částí za řízení, která 

přichází do p římého kontaktu s pacientem.  

 

 

 

PREVENCE PŘENOSU INFEKCE 

 

Obecná opat ření 

a)  prevence p řenosu infekce mezi sou částmi spirometru a personálem 

(laborantem/sestrou) 

Přenos infekce lze teoreticky uvažovat ob ěma směry. Manipuluje-li 

personál s kontaminovanými sou částmi spirometru, m ěl by používat 

jednorázové rukavice. Po ukon čení manipulace by si m ěl řádně umýt 

a dezinfikovat ruce (p říslušný standard zdravotnického za řízení 

pro mytí a dezinfekce rukou). Stejným zp ůsobem by m ěl personál 

postupovat p ři dekontaminaci a dezinfekci p řístroje. 

Přípravu p řístroje k novému m ěření(složení spirometru, vým ěna 

náustku, filtru, apod.) by m ěl personál provád ět čerstv ě umytýma 

a dezinfikovanýma rukama. V p řípad ě, že má personál rány nebo 

oděrky k ůže, m ěl by použít jednorázové rukavice. 

b)  Prevence p řenosu infekce mezi pacienty/vyšet řovanými 

Přenosu infekce mezi vyšet řovanými lze nejú činn ěji bránit 

specifickými opat řeními uvedenými níže. K dalším sou částem pat ří 

režimová opat ření. Nejd ůležit ější opat ření se týkají vyšet řování 

pacient ů, o nichž je známo, že jsou nositeli nakažlivého 

infek čního onemocn ění. V takovém p řípad ě by m ělo být použito 

jedno z následujících opat ření: 1) vy člen ění jednoho p řístroje 



k vyšet ření infek čních pacient ů, 2) vyšet ření infek čních pacient ů 

na konci pracovního dne, nebo 3) vyšet ření infek čních pacient ů 

v jejich pokojích vybavených p říslušným za řízením (podtlaková 

ventilace, filtrace vzduchu, bariérové pom ůcky pro personál, 

apod.). Riziko p řenosu infekce ovliv ňuje stav imunity pacient ů, u 

imunokompetentních je zcela zanedbatelné. Pro pacie nty, o nichž 

je již známo, že jsou imunodeficitní (nízké hladiny  IgG 

protilátek, nízké hodnoty CD4+ lymfocyt ů), by m ěla být použita 

veškerá opat ření, v četn ě bakteriálních filtr ů. 

 

 

Speciální opat ření 

a)  typy spirometr ů 

U primárn ě objem (s otev řeným okruhem) či pr ůtok m ěřících 

spirometr ů by m ěly být mezi m ěřeními vym ěněny nebo 

dekontaminovány a dezinfikovány všechny části, které jsou ú častny 

zpětného dýchání. 

U primárn ě objem (s otev řeným okruhem) či pr ůtok m ěřících 

spirometr ů, které nejsou používány k nádechovým manévr ům, sta čí 

vyměnit a dezinfikovat náustek. U t ěchto za řízení je ovšem 

obtížn ě zjistitelné, zda p ři manévrech skute čně nedochází 

k nádechu, pokud nejsou opat řeny jednocestným ventilem. Na druhou 

stranu musí být doloženo, že p řítomnost jednocestných ventil ů 

neovliv ňuje svými (odporovými) vlastnostmi m ěřené parametry. 

Primárn ě objem m ěřící spirometry s uzav řeným okruhem by m ěly být 

po každém m ěření alespo ň 5x propláchnuty vzduchem o objemu, který 

představuje celý rozsah m ěření spirometru. Dýchací trubice a 

náustek by m ěly být mezi m ěřeními vym ěněny nebo dekontaminovány a 

dezinfikovány. 

b)  Bakteriální filtry 

Všichni výrobci a v ětšina odborných spole čností doporu čuje 

používání jednorázových bakteriálních filtr ů p ředsunutých p řed 

samotný pneumotachograf. Používání bakteriologickýc h filtr ů je 

považováno za naprosto nezbytné v p řípad ě hromadných 

vyhledávacích (screeningových) či epidemiologických studií, u 



pacient ů se známou respira ční infekcí a imunokompromitovaných 

pacient ů. P ři b ěžné klinické praxi funk ční laborato ře však není 

nutné bakteriologické filtry používat. Jako hlavní hledisko za 

t ěchto okolností považujeme nadm ěrnou ekologickou zát ěž, které 

s sebou používání nerecyklovatelných filtr ů nese. Stejný názor 

sdílíme na používání jednorázových pneumotachograf ů vyrobených 

z nerecyklovatelných materiál ů.  

Použití bakteriálních filtr ů s sebou nese celou řadu otázek. 

Předsunuté bakteriální filtry p ředstavují zvýšení odporu celého  

systému a proto mohou potenciáln ě zkreslovat m ěřené parametry. 

Výrobci proto obvykle řeší tento problém softwarovou kompenzací 

(nastaveným koeficientem) m ěřeného parametru. Laborato ř, která 

používá p ředsunuté filtry, musí od dodavatele požadovat (a 

uschovávat) certifikaci o jeho odporových vlastnost ech a míry 

ovlivn ění m ěřených parametr ů (respektive zp ůsobu kompenzace p ři 

jejich použití). 

Při usilovných manévrech dochází k proud ění vzduchu vysokými 

rychlostmi, zejména p ři výdechu. Dostupné bakteriální filtry se 

významn ě liší v propustnosti bakterií, dokonce i ty filtry,  

jejichž efektivita zadržení bakterií se pohybuje ko lem 99%, 

pravd ěpodobn ě nejsou schopny zabránit p řestupu vir ů. Proto každá 

laborato ř, která používá bakteriální filtry, musí od dodavat ele 

požadovat (a uschovávat) certifikát o jejich efekti vit ě. 

Používání jednorázových filtr ů neznamená, že by mohla být 

vynechána pravidelná dekontaminace/dezinfekce p řístroj ů. 

c)  Dezinfekce – podle typu pneumotachografu a použitýc h pom ůcek 

Použití dezinfekce, jejíž pravidla a praktický post up budou 

popsány v samostatném odstavci, se liší podle druhu  použitého 

pneumotachografu, respektive podle použití bakteriá lního filtru. 

1) p ři použití jednorázových bakteriálních filtr ů p ředsunutých 

před pneumotachograf se pneumotachograf a jeho sou části 

(p ředsunuté nástavce, kolínka, ventily, apod.) dezinfi kují 1x 

denně, samotné bakteriální filtry jsou jednorázové, ur čené pouze 

na jedno použití a po použití na m ěření jednotlivého pacienta se 

vyhazují, stejnými pravidly se řídí používání jednorázových 



papírových náústk ů 

2) bez použití bakteriálních filtr ů se pneumotachografy (v četn ě 

součástí, které p řicházejí do styku s dechem pacienta) 

dezinfikují po každém pacientovi 

3) jednorázové pneumotachografy a dýchací trubice u ltrazvukových 

pneumotachograf ů se likvidují po každém pacientovi 

4) Nosní sv ěrka, respektive polstry nosní sv ěrky, se m ění po 

každém pacientovi. Um ělohmotné náustky (které jsou výrobcem 

doporu čené k opakovanému použití), p řípadn ě obli čejové masky se 

dezinfikují stejným zp ůsobem jako pneumotachografy. 

5) Pro provedení bronchodilata čních test ů lze použít aplikátory 

používané výhradn ě jednotlivým pacientem (v jeho vlastnictví), 

preferovaná je kombinace pacientova dávkovacího aer osolu 

s objemovým inhala čním nástavcem, který má atest k dezinfekci 

(nap ř. Volumatic™). K provedení bronchokonstrik čních test ů lze 

použít jednorázové aplikátory (nap ř. Osmohaler™) nebo nebuliza ční 

komůrky (a další sou části, které p řicházejí do styku s dechem 

pacienta) bronchoprovoka čních jednotek (APS, ProvAir, a další), 

které se dezinfikují stejným zp ůsobem jako pneumotachografy. 

 

 

 

Pravidla dezinfekce 

 

Dezinfek ční prost ředky: Prost ředky k dezinfekci s ú činností 

baktericidní, virucidní, fungicidní a tuberkulocidn í v četn ě usmrcení 

potenciáln ě patogenních mykobakterií jsou používány v koncentr acích a 

způsobem použití podle doporu čení výrobce. Prost ředky se st řídají v 

pravidelných intervalech. Roztoky dezinfek čních látek se p řipravují 

denně čerstvé podle doporu čení výrobce. 

 

 

Postup dezinfekce:  

Pro jednotlivé sou části pneumotachograf ů a ostatních částí p řístroj ů 

přicházejících do p římého kontaktu s vyšet řovanou osobou je používána 



dvoustup ňová dezinfekce. 

Pneumotachograf je odpojen od elektronické části spirometru a jeho 

jednotlivé části od sebe odd ěleny podle návodu výrobce. 

Po rozložení pneumotachografu jsou jednotlivé díly mechanicky o čišt ěny 

od viditelných ne čistot (v p ředřazené dezinfek ční lázni) a následn ě 

vloženy do dezinfek ční lázn ě. Doba expozice se řídí výrobcem 

dezinfek čního prost ředku. Je-li sou částí pneumotachografu kovové sítko, 

je navíc po dezinfekci doporu čeno jeho čišt ění ultrazvukem v lázni 

s destilovanou vodou. Poté jsou jednotlivé díly opl áchnuty pitnou nebo 

destilovanou vodou, usušeny a uloženy v uzavírateln é nádob ě do doby 

dalšího použití.  

K dezinfekci špatn ě p řístupných míst používáme dezinfek ční spray do 

zaschnutí.  

Nejsou používány p řístroje, které je nutno sterilizovat.  
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Toto doporu čení k dezinfekci pneumotachograf ů, vypracované výborem 

Sekce patofyziologie dýchání a schválené výborem České pneumologické a 

ftizeologické spole čnosti je v souladu s doporu čením výrobce: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Prodejce za řízení, podpis, razítko, datum 

 

 

 

 

 

 


