
Usmernenie pre pracovníkov Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej 
služby pri transporte a starostlivosti pacientov s podozrením alebo potvrdeným 

ochorením na vysoko nebezpečné nákazy v Bratislavskom kraji 
   
 
 

 
Definícia prípadu podľa ECDC 

 
 

Klinické kritériá  
- teplota ≥ 38,6 °C a niektoré z nasledujúcich príznakov:  
- bolesť hlavy, zvracanie, hnačky, abdominálne bolesti,   
- nevysvetliteľné krvácanie,   
- multiorgánové zlyhanie.   

 
Epidemiologické kritériá  

- návšteva niektorej z postihnutých oblastí (Libéria, Sierra Leone, Guinea) 21 dní pred 
začiatkom symptómov alebo    

- kontakt s možným alebo potvrdeným prípadom. 
 
Laboratórne kritériá  

- detekcia nukleovej kyseliny vírusu Eboly,  
- izolácia vírusu Eboly 

 
        Ebola - hemoragická horúčka je progresívne ochorenie. Včasná  fáza je 
charakterizovaná  prítomnosťou nešpecifických symptómov a príznakov, vrátane horúčky ≥ 
38,6 °C  a viac, zimnice, ťažkej slabosti, straty chuti do jedla, hnačky, nevoľnosti a vracania, 
bolesti svalov, kĺbov, hlavy, chrbta, brucha, bolesti v hrdle alebo pri prehĺtaní,  bolesti na 
hrudníku, kašľa a dýchavičnosti,  ktorých intenzita sa postupne stupňuje. 
        Typické príznaky, ktoré sa zvyčajne objavujú počas druhej časti prvého týždňa (4 – 7 
deň) sú: zápal spojiviek (červené sú zvyčajne obe oči), krv v stolici,  krvácanie z nosa, ďasien, 
miesta vpichu, pošvy a vyrážka (makulo-papulomatózna). Tieto príznaky sa zvyčajne 
neobjavujú počas  prvých troch dní choroby, ich prítomnosť počas prvých troch dní môže 
znamenať, že choroba nie je vyvolaná vírusom Eboly. U niektorých pacientov môže dôjsť k 
silnému vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu, poruche funkcie pečene a obličiek a zlyhaniu 
viacerých orgánov. 
 

Stručná charakteristika  vírusu Ebola 
 

Pôvodcom  ochorenia  je obalený RNA vírus z čeľade Filoviridae, do ktorej je v súčasnosti 
zaradených 5 sérologicky odlišných druhov vírusu:        

 Ebola Zaire    
 Ebola Sudan, Ebola Tai Forest  



 Ebola Reston, Ebola Bundibugyo  
 
Prenos ochorenia: 

- priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, orgánmi, telesnými tekutinami infikovaných 
ľudí alebo zvierat 

- nepriamo prostredníctvom povrchov a materiálov (posteľná bielizeň, oblečenie, ihly, 
striekačky, odev), ktoré sú kontaminované telesnými tekutinami (krv, zvratky, moč, 
stolica, spermie, sliny, materské mlieko) 

- neexistuje žiadny dôkaz o vzdušnom prenose, ale preventívne opatrenia sú 
odôvodnené ak dochádza ku vzniku aerosólu vo vzťahu ku klinickým príznakom (ako 
vracanie, kašlanie) alebo  postupom tvoriacim aerosól 

- prenos možný aj sexuálnym stykom s vyliečenou osobou (až 3 mesiace po uzdravení)  
- nákazlivé sú iba osoby s príznakmi 
- inkubačná doba 2 – 21 dní  (priemer 8-10 dní) 
- ide o zoonózu - zdroj nákazy (netopiere, opice, hlodavce, antilopy) 

 
 

Odporúčania pre operátorov tiesňového volania 
 
 

        Nešpecifické prodromálne príznaky Eboly sú podobné mnohým ochoreniam, ktoré sa 
u nás vyskytujú hlavne v období chrípkovej sezóny (akútne respiračné ochorenia, chrípka, 
meningokoková meningitída a pod.). Z uvedeného dôvodu je potrebné aby pracovníci 
tiesňového volania zabezpečili skríning (Príloha 1) volajúceho na základe: 

- cestovateľskej anamnézy,  
- klinických príznakov,  
- rizikových faktorov.  

V prípade informácii upozorňujúcich na pacienta s vysokým rizikom nákazy (podľa 
prílohy 1) alebo hlásenia podozrenia z ochorenia na Ebolu (lekár CPO alebo iného oddelenia 
zdravotníckeho zariadenia, ambulantný lekár) KOS ZZS vyšle ambulanciu ZZS vybavenú 
vhodnými OOPP, pomôckami a materiálmi (transportný biovak, protibiologické obleky, ručná 
dekontaminačná súprava).  
Pri podozrení z ochorenia na Ebolu: 

- KOS ZZS vyšle sanitku: odporúčané - vodič bez OOPP, 2 zdravotnícki pracovníci 
vybavení vhodnými OOPP, pomôckami a materiálmi (transportný biovak, 
protibiologické obleky, ručná dekontaminačná súprava) na príslušnú adresu, odkiaľ 
odvezie osobu podozrivú z ochorenia do spádovej nemocnice s určeným infekčným 
oddelením (v Bratislave na Kliniku infektológie a geografickej medicíny - ďalej len 
„KIGM“, iné vhodné spádové pracovisko v príslušnom regióne), 

- KOS ZZS telefonicky vyzve  KIGM alebo iné vhodné spádové pracovisko 
v príslušnom regióne (telefónne čísla – Príloha 2) k prijatiu opatrení na prevzatie 
osoby podozrivej na vysoko nebezpečnú nákazu na ďalšie ošetrenie,  

- KOS ZZS oznámi telefonicky situáciu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Bratislava hlavné mesto alebo príslušnom regióne (telefónne čísla – Príloha 2), ktorý 



rozhodne o  ďalších protiepidemických opatreniach u osôb, ktoré boli v kontakte 
s osobou podozrivou z ochorenia (členovia domácnosti, ošetrujúci lekár v ambulancii, 
lekár CPO a pod.).  
 

 
 

Povinnosť posádky ambulancie ZZS: 
 

- pri transporte pacienta podozrivého z ochorenia je posádka ambulancie ZZS vybavená 
vhodnými OOPP (Príloha 3) a poučená o správnej manipulácii pri ich obliekaní a 
vyzliekaní,  

- posádka ambulancie ZZS uloží osobu podozrivú z ochorenia do transportného 
biovaku, 

- vykoná povrchovú dezinfekciu jednotlivých členov posádky a transportného biovaku,  
- naloží biovak do sanitky, 
- ak sa prepravuje pacient s nízkym rizikom nákazy (podľa prílohy 1), nie je potrebné 

použitie biovaku, dôležité je používanie bariérových ošetrovateľských postupov (rúška 
u pacienta, OOPP u zasahujúcich členov ambulancie ZZS), počas prepravy takéhoto 
pacienta je dôležité minimalizovať činnosti, ktoré môžu viesť k zvýšeniu rizika 
kontaminácie infekčným materiálom (endotracheálna intubácia, otvorené odsávanie 
alebo zabezpečenie priechodnosti  dýchacích ciest), pretože vykonávanie týchto 
činností v nedostatočne kontrolovanom prostredí (pohybujúce sa vozidlo) zvyšuje 
riziko expozície personálu. Pri život ohrozujúcich stavoch je potrebné vykonať 
uvedené postupy v rámci bezpečných podmienok (zastavenie vozidla, príp. ak je 
možnosť, tak v cieľovej nemocnici), 

- po ukončení zásahu vydezinfikovať sanitné vozidlo (vrátane nosidiel, lekárskych 
prístrojov, ovládacích prvkov a pracovných plôch), všetky použité predmety 
a pomôcky vhodným spôsobom dekontaminovať (dezinfekcia, sterilizácia) podľa 
prílohy 5, 

- použitie transportného biovaku minimalizuje proces čistenia a dekontaminácie 
ambulancie ZZS, dezinfekcia sa vykoná štandardnými postupmi,  

- zabezpečí dekontamináciu použitého biovaku vo vyhradenej miestnosti infekčnej 
kliniky so zásobou dezinfekčných prostriedkov, 

- vo vyhradenej miestnosti infekčnej kliniky so zásobou dezinfekčných prostriedkov 
a dvojitých vriec na likvidáciu použitých OOPP si posádka sanitky vyzlečie OOPP 
v súlade s bezpečnostnými postupmi (Príloha 4)  
 
 

Povinnosť prevádzkovateľa ZZS 
 

- zabezpečiť vybavenie zamestnancov vhodnými OOPP, pomôckami a materiálmi 
potrebných pre transport pacienta s vysoko virulentnou nákazou (transportný biovak, 
protibiologické obleky, ručná dekontaminačná súprava) 



 
 
 
 
 
 
 



Príloha 1 
 
Dotazy smerom k volajúcemu, ktorý udáva horúčku vyššiu ako 38,6°C a ďalšie  príznaky, ako 
sú bolesti hlavy, svalov, kĺbov, únava, kašeľ, zvracanie, hnačka, bolesti brucha príp. 
neobjasnené krvácanie : 
1. Zistiť, či pacient sa v posledných 3 týždňoch zdržiaval mimo územia SR, v cudzine. 
     1a) odpoveď: nie – žiadne riziko 
     1b) odpoveď: áno- prejsť k otázke č.2  
   
2. V ktorej cieľovej krajine sa zdržiaval?  
      2a) odpoveď: ktorákoľvek krajina s výnimkou afrických štátov s epidemickým výskytom 
            Eboly – žiadne riziko*  
      2b) odpoveď: pacient uvádza rizikové krajiny s ohniskami** Eboly – Guinea, Sierra 
            Leone, Libéria – prejsť k otázke č. 3  
 
3. Akú činnosť pacient vykonával v uvedenej krajine?  
História očkovania (žltá zimnica, VHA, týfus, meningokoková meningitída), užívanie 
antimalarík (malária), repelentné prostriedky (dengue) 
      3a) odpoveď: ako bežný turista bez kontaktu so zvieratami, neposkytoval prvú pomoc 
          chorým osobám, nevykonával starostlivosť o chorých, ale používal hromadnú dopravu  
          alebo si podával ruku s domácimi – nízke riziko (transport pacienta bez biovaku, ale  
          s dodržaním bariérovej ošetrovateľskej techniky a s použitím špeciálnych OOPP) 
      3b) odpoveď: pacient bol v úzkom kontakte (1 meter) bez osobných ochranných 
           prostriedkov (vrátane ochrany očí) s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom, 
           mal priamy kontakt s telesnými tekutinami infikovanej osoby (vrátane nechráneného 
           pohlavného styku s osobou do 3  mesiacov po uzdravení) alebo  nakazeným zvieraťom 
          (živým alebo mŕtvym), ošetroval chorých príbuzných, pracoval ako zdravotnícky 
           pracovník – vysoké riziko nákazy (použiť biovak a špeciálne OOPP)     
 
V diferenciálnej diagnostike u osôb s pozitívnou cestovateľskou anamnézou: malária, týfus, 
dengue ale i endemické ochorenia (meningokoková sepsa, dyzentéria). 
   
*Upozornenie: Ak by pacient na niektorom letisku prestupoval a bol v cieľovom letisku 
označený ako kontakt  s osobou podozrivou z ochorenia počas letu, bol by na základe 
medzinárodných dohovorov hlásený na ÚVZ SR a dohľadaný príslušným RÚVZ v mieste 
jeho bydliska s následnými  karanténnymi opatreniami (pacient s nízkym rizikom).  
 
**Aktuálne informácie o epidemiologickej situácii vo výskyte Eboly vo svete  sa nachádzajú 
na internetovej  stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk   
 
 
 
 
 



Príloha 2     Kontaktné údaje pre Bratislavský kraj  
 
 
Klinika infektológie a geografickej medicíny  
horúca linka                               tel. č.: 02/54792449    
24–hodinová služba                   tel. č.: 0917 913 959 
 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto s pôsobnosťou pre 
Bratislavský kraj 
 
Kontaktná osoba:  
MUDr. Jarmila Pertinačová                tel. č.:  0917 426075 
 
Ďalšie kontaktné osoby:  
MUDr. Stanislav Duba                       tel. č.: 0971 426220 
MUDr. Peter Truska                           tel. č.: 0917 235458 
 
Vedúci služobného úradu: 
MUDr. Otakar Fitz                             tel. č.:  0917 598142 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 3        Osobné ochranné pracovné prostriedky                    
 
Na dôkladnú ochranu zdravotníckych pracovníkov sa používa 
ochranný oblek, ktorý je určený pre vysoko nákazlivé ochorenia 
(Ebola)  a pozostáva z niekoľkých častí:   
 

 Chirurgická čiapka 
Čiapka je súčasťou ochrannej kapucne pokrývajúcej hlavu 
a krk. Zabezpečuje, aby sa zdravotnícki pracovníci priamo 
nedotýkali ktorejkoľvek časti hlavy počas terapeutického 
procesu.  
  

 Ochranné okuliare (jednorázový tvárový štít) 
Ochranné okuliare slúžia na zakrytie očí, čím ich chránia pred postriekaním krvou alebo 
telesnými  tekutinami. Pred nasadením sa nastriekajú roztokom proti zahmlievaniu.   
 

 Lekárska rúška 
Rúška pokrýva ústa na ochranu pred postriekaním krvou alebo telesnými tekutinami 
pacientov. 
 

 Respirátor 
Použitie respirátora chráni dýchacie cesty zdravotníckeho pracovníka. Zabraňuje vdýchnutiu 
vzduchu kontaminovaného infekčným agensom. Nasadzuje sa po oblečení si overalu. 
 

 Lekársky odev 
Chirurgický lekársky odev je trvanlivé nemocničné oblečenie, ktoré absorbuje tekutiny 
a ľahko sa čistí. Nosí sa ako základná vrstva pod overalom. Nohavice lekárskeho odevu majú 
byť zastrčené do gumených čižiem, aby nebola exponovaná žiadna časť kože.  
 

 Overal  (vodotesný) 
Overal sa oblieka na lekársky odev. Ide o podobné oblečenie, aké sa nosí pri práci 
s nebezpečným materiálom v toxickom prostredí. Pred jeho nasadením treba skontrolovať, či 
nie je poškodený.  
 

 Plášť 
Vodotesný plášť si obliekajú na overal ako poslednú vrstvu ochranného oblečenia pracovníci 
vykonávajúci poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ÚZZ.  
 

 Čižmy 
Zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom s Ebolou nosia obyčajne gumené čižmy, do 
ktorých sa zastrčia nohavice lekárskeho odevu. Ak nie sú dostupné čižmy, použije sa uzavretá 
obuv, ktorá je odolná voči prepichnutiu a tekutinám.  
 
 



 Dva páry rukavíc 
Vyžadujú sa najmenej dva páry rukavíc. Vrchný pár sa nasadzuje na manžety oblečenia.  Pri 
ich nasadzovaní treba venovať pozornosť tomu, aby nebola odkrytá a následne exponovaná 
žiadna časť kože a aby akákoľvek tekutina na rukáve stekala z oblečenia na rukavice. 
Zdravotnícki pracovníci si musia vymieňať rukavice medzi jednotlivými pacientmi na 
zabránenie krížovej kontaminácie. Pred nasadením nového páru rukavíc si zdravotnícki 
pracovníci vykonajú dôkladnú hygienu rúk.   
 
Ochrana očí 
 
Oči sú citlivou vstupnou bránou pre vírus. Infekčné kvapôčky, ktoré sa dostanú do oka, môžu 
preniesť vírus do vnútra organizmu. Rovnako zraniteľné sú aj sliznice úst a nosa a poranená 
koža. Pri kontaminácii očí je potrebné vykonať umytie čistou vodou a použiť očné kvapky. 
 
Ak sa infekčná kvapôčka dostane na pokožku, musí sa okamžite umyť mydlom a vodou alebo 
prostriedkom na báze alkoholu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 4     Postup na odstránenie (vyzlečenie)  osobných ochranných pomôcok 
 
Osobné ochranné pracovné pomôcky:  

– obliekanie a hlavne vyzliekanie OOPP je potrebné vykonávať v správnom poradí, aby 
sa zabránilo kontaminácii očí, kože, sliznice alebo oblečenia s možným infekčným 
materiálom,  

– vykonanie preškolenia a praktického nácviku zdravotníckeho personálu v používaní 
OOPP  pod dohľadom vyškoleného pracovníka 

– praktický nácvik by sa mal vykonávať pravidelne u všetkých zdravotníckych 
pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na transporte osoby podozrivej z ochorenia Ebolou 
aspoň 1x v priebehu mesiaca 

 
 Postup pri vyzliekaní OOPP: 

Umývanie rúk  sa vykonáva  v procese 
odstraňovania (vyzliekania) OOPP až 9x 
1. Dezinfikujte vonkajšie rukavice s 0,5% roztokom 

chlóru. 
    

 
 
 
2. Prednú i zadnú časť obleku a gumenej zástery postriekať  
    alebo utrieť utierkou s chlórovým dezinfekčným    
    prostriedkom. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Odstráňte vonkajšie rukavice a vložte ich do kontajnera na  

  biohazard.  
 
 

 
 

 
4.Umyte si  ruky v rukaviciach. Odstráňte zásteru.  
 
 

 
 
5. Umyte si ruky  v rukaviciach. Odstráňte okuliare 



 
 
 

6. Umyte si  ruky  v rukaviciach. Odstráňte kapucňu (kuklu). 
 
 

 
7. Umyte si  ruky  v rukaviciach. Rozopnite  overal.  
 
 

 
 

8. Umyte si ruky  v rukaviciach. Odstráňte (vyzlečte) overal tak, že ho otáčate vnútornou 
stranou von a rolujete smerom k topánkam.   
 

 
 

9. Umyte si ruky v rukaviciach. Odstráňte masku.  
 
 
 
 

 
 

10. Umyte si ruky  v rukaviciach. Odstráňte  
      vnútorné rukavice.  
 
 
 
 
 

 
 
 
11. Vykonajte dezinfekciu obuvi (gumených  
      čižiem) a vyzujte.  
 
 
 
 

 
12. Umyte si holé ruky s 0,05% roztokom chlóru  
 

 
 
 
 



Príloha 5 Dekontaminačné postupy 
 

1. Dezinfekcia OOPP  
- vírusy Eboly = patogény BSL4; riziková skupina 4 
- vyžaduje sa bariérová ochrana  
- vírusy prežívajú niekoľko dní na mokrých aj suchých povrchoch 
- zamrazenie alebo schladenie vírus nezabijú  

 
Inaktivácia vírusu Eboly  

- gama žiarenie  
- zohrievanie pri 60 ºC po dobu 60 minút  
- varenie po dobu 5 minút  
- dezinfekčné prostriedky 

 
Účinné dezinfekčné prostriedky  

- dezinfekčné prostriedky s obsahom chlórnanu sodného 
- dezinfekčné prostriedky s účinnosťou B 

o  účinok na vírusy  
o  alkoholové  prípravky na ruky  
o  kyselina peroxyoctová  
o  2 % glutaraldehydové prípravky  

 
 
Účinná látka 
 

koncentrácia expozícia účinnosť forma 

Chlórnan 
sodný 

10%  30 min A,B,V kvapalný 

chlór 3-5% 30 min A,B,C,T,M,V práškový 
chlór 1% 30 min A,B,T,V tbl 
chlór 0,1%  30 min A,B,C,T,M,V tbl 

1 tabl/1,5 l  30 min   chlór 
4 tabl/1,5 l 10 min 

A,B,T,V   tbl 

 
Odporúčané dezinfekčné prostriedky s obsahom chlórnanu sodného. 
 
 
2. Dezinfekcia bielizne (osobnej, posteľnej) a textílií (pracovný odev, OOPP, uteráky) 
 
- Jedným z najviac šokujúcich symptómov Eboly je krvácanie. Pacienti môžu krvácať z očí, 

uší, nosa, úst a z rekta. Krvácanie môže byť prítomné aj pri hnačke a vracaní.  
- Veľké riziko infekcie nastáva pri čistení. Akákoľvek bielizeň alebo iný klinický odpad by 

mal byť spálený.  
- V prípade dezinfekcie bielizne a textílií  (pracovný odev, OOPP, uteráky) správne s nimi 

manipulovať a zvoliť vhodný dezinfekčný postup. 



- Príprava dezinfekčného roztoku: zmiešať 1 diel koncentrovaného prípravku s 5 dielmi 
vody. Naplniť odmernú nádobu (napr. odmerka, šálka, pohár) koncentrovaným roztokom 
a vyprázdniť do vedra, následne 5x naplniť odmernú nádobu vodou a pridať do vedra 
k dezinfekčnému prostriedku.  

- Znečistenú bielizeň ponoriť do nádoby (použiť vedro s vekom) s dezinfekčným roztokom 
na minimálne 1 hodinu, potom bielizeň vybrať, ručne vyžmýkať a následne vyprať 
v pračke pri teplote 90°C. 

- Bielizeň je po vysušení a vyžehlení možné znova použiť.  
- Odev použitý pri dezinfekčných postupoch sa musí dezinfikovať vyššie uvedeným 

spôsobom. Tento odev nemožno vyhodiť bez predchádzajúcej dezinfekcie. 
- Pri dezinfekcii používať gumené rukavice a na záver (osoba, ktorá vykonávala 

dezinfekciu) umyť si ruky v rukaviciach v dezinfekčnom roztoku, potom ich zložiť z rúk 
a vložiť do uzatvárateľného vrecka (napr. mikrotenové), následne si ruky vydezinfikovať 
a umyť čistou vodou a mydlom.  

- Použitý dezinfekčný roztok vyliať do kanalizácie (WC). 
 

3. Dezinfekcia nástrojov a predmetov 
 

- Lekárske nástroje a predmety, ktoré je potrebné zachovať sa musia dekontaminovať.  
- Bez adekvátnej sterilizácie môže prenos vírusu pokračovať a rozširovať sa.  
 
4. Dezinfekcia povrchov 

 
- Kvapôčky na povrchoch, ktoré sa adekvátne neumyli, môžu predstavovať riziko. Nie je 

známe ako dlho môže vírus na tomto povrchu prežiť a predstavovať hrozbu. Vírusy 
chrípky a iné baktérie môžu prežiť dve aj viac hodín na tvrdých povrchoch ako sú stoly, 
kľučky na dverách.   
 

5. Dezinfekcia rúk 
 

- Mydlo a voda alebo dezinfekčné prostriedky určené pre ruky na báze alkoholu ľahko 
narušia obal tohto jednovláknového RNA vírusu a dekontaminácia s riedeným bielidlom 
je efektívna a ľahko dostupná aj vo vzdialených zariadeniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postup pri uvedení transportného vaku do prevádzkového stavu a vloženia osoby: 
Po krátkom zoznámení sa s postupom je vloženie osoby jednoduché a je názorne zobrazené 
na nasledujúcich obrázkoch. Z hľadiska rýchlosti a kontroly správnosti je pri vkladaní osoby 
vhodná súčinnosť dvoch osôb. Pred vlastným vložením osoby je potrebné skontrolovať 
kompletnosť a neporušenosť celého kompletu! 
Postup: 

1. Vyberte jednotlivé diely súpravy z transportnej tašky; 
2. Rozložte transportný vak; 
3. Vsuňte do pozdĺžnych úchytov podlahy transportného vaku hliníkové trubky 

konštrukcie a spojte ich pomocou  pružných spojok podľa Obr. 1,2; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Obr. 1       Obr. 2 
 

4. Konštrukciu uzatvorte nasadením priečnych trubiek  
u hlavy a nôh podľa Obr.3;  
Skontrolujte či sú trubky riadne spojené.  

 
 
 

 
 
Obr. 3 

5. Prichyťte čelá vaku pomocou úchytov k hliníkovým trubkám nosnej konštrukcie 
      podľa Obr. 4,5; 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5   
Obr. 4 



 
6. Vsuňte pozdĺžne rozpery do priebežných úchytov v hornej časti vaku a potom zastrčte 

jednotlivé konce rozpier do koncových pätiek podľa Obr. 6,7.; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 6      Obr. 7 
 

7. Pripojte filtračno- ventilačnej jednotky a filtre podľa príslušného režimu    
(podtlak/pretlak); 

8. Uvoľnite zips a odklopte kupolu vaku; 
9. Vložte osoby do vaku, utiahnite fixační popruhy a zaistite 

jeho základné životné funkcie (podľa potreby pretiahnite 
infúzie a káble  monitorov cez  vstupné porty podľa Obr. 
8 a utesnite maticou tak, aby všetky prístroje boli 
umiestnené zvonku transportného vaku);  

Obr. 8 
 

10. Uveďte do chodu filtračne ventilačne  jednotky; 
11. Priklopte kupolu vaku a zatiahnite zips. Pri zatiahnutí zipsu odporúčame druhou rukou 

ťahať za vak proti smeru pohybu bežca; 
12. Prevlečte popruh okolo priečnych trubiek na čelách transportného vaku a zapnite 

spony podľa Obr. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Obr. 9 

 
 
 



Upozornenie: 
1. Dbajte na úplné dotiahnutie zipsu filtroventilačných jednotiek a filtrov; 
2. Pri zanedbaní inštrukcií sa môže znížiť efektivita tejto súpravy, čo môže viesť 

k vážnemu poškodeniu zdravia či smrti transportovanej osoby; 
3. Pred použitím súpravy musí byť používateľ vždy zaškolený v presnom používaní 

výrobku v súlade s platnými bezpečnostnými a hygienickými normami; 
4. Výrobca nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne použitie výrobku; 
5. Pred naložením vaku do transportného prostriedku na prepravu osoby do infekčného 

zariadenia musí byť vykonaná dokonalá dezinfekcia vonkajšieho povrchu vaku. 
 
Postup  vyloženia osoby z transportného vaku: 
Pri vykladaní osoby z vaku je nutná spolupráca dvoch osôb, ktoré sú oblečené 
v zodpovedajúcich ochranných prostriedkoch. Osobu s podozrením na VNN je možné vyložiť 
len na príslušnej izolačnej miestnosti infekčnej kliniky.  
 
Postup:  

1. Vyvlečte popruh zo spôn umiestnených na čelách transportného vaku; 
2. Otvorte zips transportného vaku; 
3. Vypnite filtračne -ventilačné jednotky; 
4. Odklopte kupolu transportného vaku; 
5. Rozopnite pracky fixačných popruhov a uvoľnite osobu; 
6. Vyložte osobu z transportného vaku a položte jej na vopred pripravenú posteľ; 
7. Priklopte kupolu vaku a zapnite zips po koniec pozdĺžnej strany; 
8. Vyberte pozdĺžne rozpery z koncových pätiek a vysuňte rozpery z úchytov; 
9. Stlačením pružných spôn uvoľnite a vysuňte jednotlivé hliníkové tyče nosnej  

konštrukcie; 
10. Transportný vak pozdĺžne zhrňte podľa Obr. 10,11. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 11   
 Obr. 10 

 
 
 
 
 



Upozornenie: 
 
V prípade, že vak bol v styku so zdraviu škodlivými  biologickými látkami musí byť po 
použití riadne dekontaminovaný. Pri balení transportného vaku dbajte na jeho správne 
zloženie. 
Účel použitia transportného vaku podľa režimov: 
 

1) Režim podtlaku – slúži k ochrane okolia pred infikovanou osobou na 
primárny transport osoby s podozrením na vysoko nebezpečnú  nákazu alebo 
sekundárny transport osoby zasiahnutej mikrobiologickými prostriedkami v 
špecializovanom zariadení. 

2) Režim pretlaku – slúži k ochrane osoby pred kontaminovaným okolitým prostredím. 
Je určený  pre transport osoby so zníženou imunitou (popáleniny,…), ako ochranu 
pred    „nečistým“ okolitým prostredím. 

 
Prostriedok pre transport osoby s VNN je výrobok, ktorý predstavuje vysoký stupeň ochrany, 
proti pôsobeniu životu nebezpečných vplyvov okolitého prostredia,  ako sú vysoko nákazlivé 
víry a baktérie. Možno ho použiť v priestoroch, kde sa obsah kyslíku vo vzduchu pohybuje 
v rozmedzí od 18 – 23 objemových %.  
 
 
 
 
 


