
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednorazové skalpely prispievajú k vyššej bezpečnosti 
personálu. Sú dostupné už v Česku aj na Slovensku.   

Tlačová správa  
4. augusta 2022 
 

Každý rok sa v českých nemocniciach zrania pri manipulácii s ostrými predmetmi stovky 
zdravotníkov. Z dôvodu zaručenia väčšej bezpečnosti personálu prechádza Skupina B. 
Braun na jednorazové bezpečnostné skalpely s výsuvnou čepeľou. “Tieto skalpely sa už 
používajú v Nemecku a výsledky sú výborné. Riziko poranenia skalpelom táto bezpečnostná 
novinka výrazne znižuje,” hovorí MUDr. Alan Munteanu, člen vedenia Skupiny B. Braun. 
 

K poraneniu ostrým predmetom dochádza v prípade skalpelov v dôsledku odovzdávania a 
manipulácie pri invazívnom výkone a nemôže mu zabrániť ani dodržanie všetkých bezpečnostných 
pravidiel a maximálna opatrnosť. Môže ísť o situácie na operačnej sále, ale aj na urgentnom 
príjme, v ambulancii alebo na oddelení. “Hlavným rizikom pritom nie je samotné poranenie, ale 
predovšetkým prenos infekcie. Vo všeobecnosti platí, že pri poranení kontaminovaným 
nástrojom sa infekcia šíri v 1 z 3 prípadov pri Hepatitíde B, v 1 z 30 prípadov pri Hepatitíde C 
a v 1 z 300 prípadov pri HIV. To určite nie sú zanedbateľne čísla,” upozorňuje Alan Munteanu.  
 
 
MANIPULÁCIA SO SKALPELOM JEDNOU RUKOU  

Doteraz operačné tímy používali klasické skalpely. Buď také, ktoré sa sterilizujú celé, alebo s 
kovovou rukoväťou z chirurgickej ocele s vymeniteľnými čepieľkami. Jednorazové skalpely sú 
prevratné v zmysle celkového jednorazového použitia. “Na rozdiel od aktuálne používaných 
skalpelov majú tieto jednorazové nástroje veľa nesporných výhod. Manipulácia pri otváraní 
a zatváraní alebo vysunutí a zasunutí čepieľky skalpela jednou rukou je veľmi jednoduchá. 
Aktivácia bezpečnostného mechanizmu, ktorý znemožňuje samovoľné vysunutie čepieľky 
skalpela, je vykonateľná jednou rukou a ochrana čepele je priehľadná, vďaka čomu je 
pozícia čepieľky vždy viditeľná,“ popisuje manažér chirurgických nástrojov B. Braun Mgr. 
Lubomír Vích.  
  
Bezpečnostné skalpely sa používajú rovnakým spôsobom ako štandardný skalpel na jedno 
použitie. Jednorazové bezpečnostné skalpely B. Braun navyše nekladú žiadne špeciálne 
požiadavky na ich použitie. Sú kompatibilné pre pravákov aj ľavákov a súčasťou skalpelov už 
naďalej nie je žiadny plastový uzáver na ochranu čepele. V neposlednom rade jednorazové 
skalpely spĺňajú všetky prísne nemecké požiadavky TRBA 250 smernice 2010/32/EU. 
Samozrejmosťou je absencia ftalátov a latexu vo výrobku.  

 

NEMOCNICA MUSÍ BYŤ BEZPEČNÝM MIESTOM  



 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa výsledkov štúdie1 uskutočnenej pracovnou skupinou Aesculap Akadémie Bezpečnosť 
personálu pod záštitou Českej asociácie sestier označilo manipuláciu s ostrými predmetmi v 
zdravotníctve za rizikovú činnosť 97,2 % zamestnancov nemocníc a 95 % študentov. Ako najviac 
rizikové správanie pri manipulácii s ostrými predmetmi bolo zamestnancami nemocníc aj študentmi 
zhodne označené vracanie krytov na ihly a nevhodná likvidácia ostrých zdravotníckych nástrojov 
ako kontaminovaného odpadu. Významným aspektom, ktorý respondenti označili ako príčinu 
poranení ostrým predmetom, bol stres, nedostatok času, nedodržiavanie štandardov či 
nespolupracujúci pacient. “Nemocnica musí byť bezpečným miestom pre pacientov aj pre 
personál. Pandémia koronavírusu otázku prenosu infekcií prostredníctvom poranení 
ostrými predmetmi ešte zintenzívnila. Pevne veríme, že zdravotníci sa s novými skalpelmi 
zžijú a ocenia našu snahu o ich väčšiu bezpečnosť,” uzatvára MUDr. Alan Munteanu.  

 
 
1 Celé znenie štúdie: https://bezpecnostpersonalu.cz/temata/poraneni-ostrymi-predmety/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Viac o B. Braun 

Koncern B. Braun pôsobí na celosvetovom trhu viac ako180 rokov a dnes patrí k najväčším výrobcom 

zdravotníckych produktov na svete. Hlavné sídlo je v nemeckom Melsungene, pobočky má v 64 krajinách 

sveta. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoria B. Braun Medical (dodávateľ zdravotníckych prostriedkov), B. Braun 

Avitum (prevádzkovateľ dialyzačných stredísk, odborných ambulancií a domovov pre seniorov so zdravotným 

postihnutím) a Aesculap Akadémia (medzinárodná vzdelávacia inštitúcia). Skupina B. Braun v Českej a 

Slovenskej republike pôsobí od roku 1993 a zamestnáva viac ako 900 ľudí. Charitatívny projekt B. Braun pre 

život podporuje vybrané neziskové organizácie aj jednotlivcov. Patrónom projektu je český paralympionik 

David Drahonínský. 

 

Kontakt na Skupinu B. Braun CZ/SK 

Lucie Kocourková | tlačová hovorkyňa 

Mobil +420-602 167 024 |  lucie.kocourkova@bbraun.com 
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