
KONTAKT
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
tel.: (+420) 588 441 111
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

PEČUJEME O VÁS UŽ OD ROKU 1896
Fm-L009-027-EM-132 (v1)

2) NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA BEZ OSTRÝCH 
PŘEDMĚTŮ

Léčivé přípravky s  prošlou dobou použitelnosti 
nebo nedoužívaná léčiva (tablety, čípky, kapky, …) 
vraťte do nejbližší lékárny. Léky i s obaly předejte 
lékárníkovi.

3) DALŠÍ ODPAD BEZ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ
Mezi tento druh odpadu řadíme například:

jednorázové obličejové roušky, respirátory, konta-
minované jednorázové rukavice, jednorázové po-
můcky využívané při léčbě, katétry, stomické sáč-
ky, žaludeční sondy, dialyzační odpad, infuzní vaky 
a  infuzní sety, inkontinenční prostředky, kontami-
novaný obvazový materiál aj.

Odpad netřiďte. Vkládejte jej do pevného plastové-
ho pytle. Pokud je pytel tenčí, pak jej vložte ještě do 
druhého pytle. Pytel zavažte a vložte do kontejneru 
/ popelnice na směsný komunální odpad.

V případě respiračních onemocnění typu COVID-19 
se doporučuje otřít pytel s odpadem dezinfekčním 
prostředkem. Při manipulaci s  pytlem se doporu-
čuje používat jednorázové rukavice a  následně si 
ruce omýt vodou a  mýdlem a  použít dezinfekční 
prostředek.

Děkujeme Vám, že chráníte sebe, své okolí 
a životní prostředí.

EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADEM 

ZE ZDRAVOTNÍ PÉČE
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Odpad ze zdravotní péče představuje riziko, a proto 
je důležité zajistit bezpečné uložené tak, aby nedo-
šlo k  ohrožení Vašeho zdraví, zdraví členů rodiny, 
veřejného zdraví a  poškození životního prostředí. 
Z těchto důvodů prosím dodržujte uvedené postupy.

1) OSTRÝ KONTAMINOVANÝ ODPAD
Ostrý kontaminovaný odpad, který vzniká ve Vaší do-
mácnosti při podávání injekčních forem lé-
čivých přípravků či sledování zdravotního 
stavu (např. hladiny cukru v krvi) nepatří 
do komunálního odpadu. K tomuto účelu, 
k ukládání použitých ostrých předmětů, mů-
žete zakoupit v  prodejnách zdravotnických 
potřeb nádobu na infekční odpad – klinik 
box. Ve FNOL je možné zakoupení v hlav-
ní lékárně, na úseku zdravotnické potřeby, 
v budově „Z“.

Tyto nádoby jsou dostupné v  různých 
velikostech. Jsou pevné, nepropích-
nutelné, nepropustné a  po naplně-
ní umožňují pevné uzavření. Ostré 
předměty v žádném případě ne-
ukládejte do papírových obalů 
nebo krabic.

V některých případech v rámci spe-
ciální léčby Vám mohou být tyto 
nádoby poskytnuty zdarma přímo 
ve zdravotnickém zařízení, kde jsou 
Vám současně léčivé přípravky / 
zdravotnické prostředky vydány 
nebo předepsány.

Při použití klinik boxů postupujte takto:

• klinik box plňte pouze po rysku MAX (cca 
80 % objemu)

• po naplnění klinik box nevratně uzavřete za-
máčknutím víčka a takto uzavřený klinik box 
uložte na sběrné místo pro infekční odpad 

 (ve FNOL se sběrné místo nachází 
za budou hlavní lékárny „Z“, viz. 
mapa)


