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Doporučení k projektu „Chobotničky pro kulíšky“ 
 

Požadavky na použité materiály 

1. Materiály použité pro výrobu chobotniček musí splňovat požadavky vyhlášky 

č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. 

Tuto informaci má podle této vyhlášky mít k dispozici prodejce a na požádání ji předložit 

spotřebiteli. 

2. Splnění požadavků na nezávadnost prokazuje ve srovnatelném rozsahu i např. Oeko-Tex 

Standard 100, třída I oděvy pro děti do věku 3 let. Tyto informace lze najít na přebalu nebo 

etiketě. 

3. Použité materiály musí být odolné chemotermodezinfekčnímu procesu, musí umožnit 

praní při min. 60 °C (bavlněná příze, popř. polyesterové vlákno pro výplň hlavy). 

Materiály musí mít na přebalu příslušný symbol údržby - 5. 

4. Koordinátoři převezmou k dalšímu použití jen ty výrobky, ke kterým budou přiloženy 

informace od prodejce nebo etikety s obsahem podle bodů 1, 2 a 3 pro všechny použité 

materiály. 

5. Koordinátoři upozorní nemocniční personál, popř. rodiče na to, že chobotničky jsou určeny 

pouze jako pomůcka pro podporu úchopového reflexu (nebudou používány jako hračka!). 

 

Požadavky na dezinfekční praní na neonatologických odděleních 

Dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. v platném znění je nutné zajistit, aby výsledkem pracího procesu 

bylo prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace. Splnění požadavků je možné ověřit 

ve spolupráci s Textilem zkušebním ústavem nebo nemocničními hygienami. 

 

1. Před prvním použitím je nutno výrobky vydezinfikovat pracím postupem, nebo 

vysterilizovat. 

2. K dezinfekci lze použít praní dezinfekčním programem v prostorech a s použitím pracích 

strojů, uzpůsobených k praní tohoto typu textilu, aby byly splněny požadavky vyhlášky 

č. 306/2012 Sb. 

3. Vhodným řešením může být praní v certifikované prádelně (certifikát APaČ podle 

OS 80-01). Chobotničky bude nutné po dohodě s prádelnou prát ve vhodném vaku a zajistit 

jejich samostatné zabalení pro transport. 

4. Pokud se výrobky perou v pračkách na oddělení přebírá odpovědnost za zajištění vyhlášky 

č. 306/2012 Sb. personál. Je nutné ověřit dezinfekční účinnost pracího programu 

mikrobiologickými a fyzikálními testy. 

Prakticky je třeba: 

- mít vypracovány interní postupy pro takový způsob praní (stanovit intervaly 

a odpovědnosti za čištění a dezinfekci pračky, oddělené ukládání čistého a špinavého 

prádla, uchovávání dezinfekčních prostředků, kontrolu vstupní vody atd.). Toto platí 

obecně, jelikož se jedná o kritické místo ohrožující zdraví dětí v inkubátorech. 

- ověřit mikrobiologickými bioindikátorovými testy dezinfekční účinnost praní + 

provést mikrobiologické odběry z prádla a ověřit mikrobiální čistotu po praní 

- provést kalibraci pracího programu pračky měřením teplotního průběhu, tj. dosažení 

60 °C po dobu 20 minut. Pračky určené pro domácnost nemají přesné nastavení teploty 

a času, takže se mohou i významně lišit od nastavené hodnoty. 

- kontrolovat mikrobiologickou kvalitu vody vstupující do pračky alespoň 2x ročně 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-306
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Obecná doporučení pro nemocniční personál  

Tato doporučení se vztahují obecně k údržbě novorozeneckých textilií a vycházejí z našich 

praktických poznatků z nemocnic. 

Detergent 

1. Dbát na správné skladování pracího detergentu (uchovávat dle doporučení výrobce, 

vyvarovat se přímému slunečním světlu, nesprávné teplotě skladování, apod.). Nevhodným 

skladováním dochází k rozkladu dezinfekční složky! 

2. Dbát na správné dávkování detergentu, tj. přepočítat dávku na množství prádla v pračce. 

Nadbytek detergentu ničí prádlo, nedostatek nezajistí účinnou dezinfekci. 

Kontrola pracího stroje 

1. Ověřit teplotu praní každé nové pračky pomocí T-bugu. Teplota musí být porovnána 

s požadavky dodavatele dezinfekčního pracího detergentu rovněž z hlediska doby jejího 

působení. (T-bug je čidlo, které se pere s prádlem a proměří teplotu a čas, po který byla 

nastavená teplota během pracího cyklu dodržena) 

2. Pravidelně na začátku každého dne nebo v rámci střídání směn dezinfikovat buben pračky 

(a příp. i sušičky, pokud je používána) spuštěním prázdného cyklu na maximální teplotu 

(např. 90 °C po dobu 10 minut), aby nedocházelo k rekontaminaci prádla. 

3. Provádět kontrolu čistoty vstupní vody nejméně 2x ročně 

4. Provádět kontrolu vypraného prádla pomocí mikrobiologických otisků nejméně 2x ročně 

Dodržování čistoty 

1. Dbát na účinnou dezinfekci rukou personálu, který s čistým prádlem manipuluje. 

2. Dbát na pravidelnou dezinfekci košů nebo nádob, do kterých se vyprané prádlo ukládá 

3. Zajistit, aby vlhké prádlo vytažené z pračky bylo co nejrychleji vysušeno. K sušení lze 

použít bubnovou sušičku. 

4. Zamezit kontaminaci vypraných chobotniček (např. vzdušnou kontaminací, kontaktem 

s nevydezinfikovanou plochou či rukama apod.). 

5. Uchovávat vyprané chobotničky v čistém prostředí, ideálně zabalené do sterilních obalů. 

 

 

Vypracovala: 

Dne: 21.9.2017 
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