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Divize ASP je dodavatelem 
plazmov˘ch sterilizátorÛ STERRAD®, 

mycích a dezinfekãních automatÛ 
AdaptaScope® pro gastroenterologii
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V˘robce zdravotnické
a laboratorní techniky

• horkovzdu‰né a parní sterilizátory
• laboratorní su‰árny a inkubátory
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e-mail: info@miele.cz, www.miele.cz

Dodavatel jednodvefiov˘ch
a prokládacích mycích 

a dezinfekãních automatÛ.

Dodavatel profesionální 
prádelenské techniky 

MEDIN, a.s.
Vlachovická 619

592 31 Nové Mûsto na Moravû
tel.: 566 684 111, fax: 566 684 384
e-mail: prodej@medin.cz, www.medin.cz

V˘robce chirurgick˘ch nástrojÛ
a kostních implantátÛ
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Kompletní vybavení Va‰í sterilizace

… v‰e pod kontrolou



Jste poskytovatelé 
zdravotní péãe?
Právû pro vás, je urãena na‰e nabídka kompletního vybavení 

sterilizace „na klíã“ vysoce kvalitními systémy spoleãností

• Advanced Sterilization Products (ASP)

– divize spoleãnosti Johnson&Johnson,

• BMT a.s.,

• Medin, a.s.,

• Miele, spol. s r.o.,

skládající se z mycích a dezinfekãních automatÛ, parních

a plazmov˘ch sterilizátorÛ, chirurgick˘ch nástrojÛ

a kostních implantátÛ a jednotného informaãního systému

pro sterilizaci, operaãní sály, atd.

Uvedené spoleãnosti mají certifikovan˘ systém zabezpeãení

jakosti podle norem EN ISO 9001:2000.

VyuÏijte od nás, renomovan˘ch v˘robcÛ a dodavatelÛ zdravotnické

techniky, kompletní nabídku sluÏeb, osvûdãen˘ch rad a informací.

Co doporuãujeme pfii plnûní
legislativních povinností?
¤e‰te sterilizaci na svém pracovi‰ti
v souladu s legislativou! 
Zákon ã. 258/2000 Sb., v platném znûní, o ochranû vefiejného zdraví

a vyhlá‰ka MZ âR ã. 49/1993 Sb., v platném znûní, ukládají jak

fie‰it technické a vûcné poÏadavky na vybavení zdravotnick˘ch zafiízení.

Nakupujte bez kompromisÛ!
Jako poskytovatelé zdravotní péãe jste povinni podle zákona 

ã. 123/2000 Sb., v platném znûní, zajistit poskytování zdravotní

péãe vhodn˘mi, bezpeãn˘mi a úãinn˘mi zdravotnick˘mi prostfiedky

tak, aby pfii jejich správném pouÏití k úãelÛm, pro nûÏ jsou urãeny,

nedo‰lo k po‰kození zdraví lidí.

Pofiizujte na va‰e sterilizaãní pracovi‰tû
pfiístrojovou techniku splÀující technické
normy!
Pro poskytovatele zdravotní péãe vypl˘vají novû dal‰í povinnosti z fiady

technick˘ch norem, které jsou zezávaznûny vyhlá‰kou MZ âR 

ã. 195/2005 Sb. „… hygienické poÏadavky na provoz zdravotnic-

k˘ch zafiízení a ústavÛ sociální péãe.“

Investujte do dokumentace procesÛ!
K pfiístrojové technice nabízíme sofistikovan˘ systém monitorování

a dokumentace sterilizaãních procesÛ, tak jak vypl˘vá z povinnosti

vyhlá‰ky MZ âR ã. 195/2005 Sb.

Poradenství a zpracování projektu
Nabízíme ZDARMA zpracování projektu sterilizaãního pracovi‰tû vãetnû fie‰e-
ní logistiky a zaji‰tûní potfiebn˘mi médii.

Zaji‰tûní náhradní sterilizace 
V prÛbûhu rekonstrukce va‰í sterilizace nabízíme ZDARMA zapÛjãení pfií-
strojÛ na pfiísálovou sterilizaci nebo zapÛjãení mobilní sterilizace v kontejne-
ru ISO 1C vybavenou sterilizátory a mycími automaty. 

Dodávka zafiízení 
Dlouholeté zku‰enosti na‰ich technikÛ vám garantují bezproblémové uvede-
ní na‰ich pfiístrojÛ do provozu. Souãástí dodávky jsou ZDARMA doprava,
instalace, za‰kolení obsluhy a pfiedání dokumentace dle platné legislativy.
Nabízíme také v˘robu a dodávku ve‰kerého nerezového mobiliáfie, zabudo-
vání pfiístrojové techniky do nerezov˘ch dûlicích stûn a dodávku chirurgic-
k˘ch nástrojÛ.

Jednotn˘ informaãní systém
Propojení pfiístrojÛ na sterilizaãním pracovi‰ti do poãítaãové sítû (LAN) umoÏ-
Àuje dokumentovat ve‰keré procesy pfiípravy sterilního materiálu od mytí,

pfies sterilizaci, aÏ po pouÏití na operaãních sálech. Ná‰ jednotn˘ informaã-
ní systém umoÏÀuje modifikaci dle individuálních poÏadavkÛ zákazníka.
S pfiístrojovou technikou nabízíme ZDARMA softwarovou aplikaci „DP3.5CZ“
zaji‰Èující dokumentaci procesÛ (poÏadavek vyhl. MZ âR ã.195/2005 Sb.),
nezávislou archivaci dat a dálkov˘ monitoring pfiístrojÛ (RMS) firemním ser-
visem. Jednotn˘ informaãní systém vám zajistí transparentnost, zpûtnou
dohledatelnost procesÛ a zv˘‰í efektivnost hospodafiení s materiálem.

Legislativa, validace
Provádíme validace jednotliv˘ch procesÛ na sterilizaãních pracovi‰tích Akre-
ditovanou zku‰ební laboratofií ã. 1325. Mycí a dezinfekãní automaty Miele
jsou validovatelné dle budoucích poÏadavkÛ normy prEN ISO 15883-X a jsou
dle této normy jiÏ homologované. Parní sterilizátory spoleãnosti BMT a.s.
odpovídají normám âSN EN 13060 a âSN EN 285 a navíc jsou validova-
telné v rozsahu âSN EN 554. Plazmové sterilizátory STERRAD® jsou vali-
dovatelné dle EN ISO 14937.

Znaãkov˘ servis 24 hodin dennû
Máme rozsáhlou síÈ na‰ich znaãkov˘ch servisních pracovi‰È napojen˘ch na
servis HOT-LINE, kter˘ zaji‰Èuje rychlou reakci na va‰e dotazy a poÏadavky.
Nabízíme ON-LINE internetovou diagnostiku a monitorování sterilizaãních pfií-
strojÛ (RMS), která poskytuje rychlou a pfiímou komunikaci s va‰í pfiístrojo-
vou technikou a zaji‰Èuje plynul˘, bezproblémov˘ provoz va‰eho pracovi‰tû.
To v‰e garantuje nízké provozní náklady a dlouhou Ïivotnost va‰í techniky.

Odborné semináfie 
Pofiádáme  kaÏdoroãnû vlastní semináfie s odborn˘mi tématy jako napfi. semi-
náfi „Centrální sterilizace“, budujeme ‰kolicí pracovi‰tû napfi. v˘ukové cent-
rum na plazmovou sterilizaci systémem STERRAD® v UVN Praha…

Poradenství pfii zavádûní systému jakosti ISO 9001:2000
Kvalifikovan˘ t˘m odborníkÛ nabízí sluÏby v oblasti zavádûní QMS, jehoÏ sou-
ãástí je anal˘za stávajícího stavu, vyhledání kritick˘ch bodÛ procesu, opti-
malizace dokumentace a záznamÛ, pfiedcertifikaãní pfiíprava, vy‰kolení
personálu. Pfii zaji‰tûní certifikace spolupracujeme s notifikovan˘mi orgány,
napfi. Strojírensk˘m zku‰ebním ústavem, Brno,…

Nabídka mycích, dezinfekãních a sterilizaãních pfiístrojÛ pro sterilizaãní 
pracovi‰tû vãetnû jednotného informaãního systému „na klíã“

n o v é  d i m e n z e  v  p fi í p r a v û  i n s t r u m e n t á r i a

Nabídka mycích, dezinfekãních a sterilizaãních pfiístrojÛ pro sterilizaãní 
pracovi‰tû vãetnû jednotného informaãního systému „na klíã“
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