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Informace k provozování sterilizátorů EURONDA (vychází ze stomatologie) 

 
Provoz parních sterilizátorů ve zdravotnictví vč. stomatologie se řídí vyhláškou MZ 306/2012 Sb. 
Sterilizátory EURONDA spadají do kategorie „Malé parní sterilizátory“ (< 1 STJ, tj. kvádr 54 litrů) s procesem typu B. 

Autokláv „třídy B“ musí každopádně obstát v testu Helix podle EN 867:2001. Toho lze dosáhnout pouze pomocí 
frakcionovaného vakua. Autoklávy EURONDA odpovídají „třídě B“ a jsou proto označeny za autoklávy budoucnosti. 

Z uvedené Vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb. vyplývají pro uživatele následující povinnosti: 
 

A. Testování po zapnutí přístroje (bez vsázky): 
1. Test těsnosti (Vakuový test) - provádí se ihned po zapnutí přístroje, v menu sterilizátoru – viz. volba 

programů, po nastartování testu probíhá program automaticky a sterilizátor za cca 21 minut sám vyhodnotí 
těsnost, případně netěsnost celého systému. Výpis o testu se uloží na paměťovou kartu a je nutné jej 
zaznamenat do sterilizačního deníku. Provádí se před sterilizačním cyklem – po zapnutí autoklávu!!!!!! 

 
2.    Bowie-Dick test lze provádět v ambulantní stomatologii 1x/týdně, na základě odst. VIII-2-c. 

               Ale stomatochirurgie musí tedy provádět Bowie-Dick test denně, nikoli jen 1 x týdně! 
 

       Optimální postup BD testu v přístrojích EURONDA 
- Vložte BD/ Helix test doprostřed prázdné komory na tácek (ne přímo na dno, např. na síto/perforovaný 

tácek) 
- Spusťte Bowie Dick test proces 
- Po skončení vyhodnoťte změnu barvy testovacího indikátoru dle návodu 
- Proveďte zápis do sterilizačního deníku a přiložte exponovaný testovací proužek. Ten je opatřen 

samolepicí plochou k nalepení do dokumentace. BD testy je nutno uschovávat po dobu 5 let dle 
platné legislativy. 

 
Lze použít jeden z následujících BD testů 
 
a) Dutinový BOWIE-DICK TEST – F0005721 
- balení 100ks nebo 250 ks 
- Změny barvy indikátoru ze šedomodré na růžovou 
- Dutinový Bowie Dick test je určen pro malé i velké parní 

sterilizátory, pokud mají příslušné programové vybavení. Test 
pro autoklávy k vyhodnocení schopnosti průniku páry do 
porézních materiálů i dutých předmětů. 

 
b) Vsázkový PCD Helix test  – F0005722 
-      V případě malých parních sterilizátorů lze k provedení 
        Bowie Dick testů použít i „Vsázkový PCD Helix test“ 
        pro univerzálnost vybavení ordinace testy (viz dále).   

 



 

 

 

 

 

 
 
Ohýbat tak, že proužky směřují směrem dovnitř, k sobě 

 
B. Kontrolní testy při rutinním sterilizačním procesu – každý proces s materiálem 
1. Kontrolní test (volně do komory) se vkládá do každého sterilizačního cyklu, u malých sterilizátorů stačí 1 ks. 

a) Pokud nejsou sterilizovány předměty s dutinou, vkládáme chemický indikátor parní sterilizace 
(vyhláška požaduje indikátor alespoň třídy / typu 4) 
 
MPI – Procesní test pro parní sterilizaci – F0005724 
- 2 x 250ks 
- Indikátor třída / typ 4 
- Změna z červené na tmavohnědou 
- Pro teploty 121 a 134°C                                                                                              

 
 
b)  Pokud jsou sterilizovány předměty s dutinou, vyhláška vyžaduje používat testy se zkušebním tělesem, 
      simulujícím průnik páry do dutin. V takovém případě se nevkládá chemický test parní sterilizace, ale 

             Vsázkový PCD Helix test. 
 

       Vsázkový PCD Helix test  – F0005722 
- Balení 100 ks nebo 250 ks 
- Indikátor třída / typ 6 
- Změna barvy indikátoru ze šedomodré na růžovou 
- Samolepící testovací proužek pro vlepení do sterilizačního 

deníku 
- Pro obě teploty 121 a 134°C 
 

 
C. Biologické testy  -  provádí se zejména při uvádění nového sterilizátoru do provozu a poté 1x ročně nebo po 

300 cyklech, u přístrojů starších 10 let 2 x ročně. 
 
Biologické testy včetně kultivace provádí většina hygienických stanic dle metodiky AHEM 2/1994, ev. akreditované 
laboratoře. Výsledky se uchovávají ve sterilizačním deníku 
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