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1.

Úvod

Publikaci „Medicinální plyny“ vydává âeská asociace technick˘ch plynÛ
(âATP, www.catp.cz, catp@catp.cz). Cílem publikace je seznámit uÏivatele medicinálních plynÛ s vlastnostmi, v˘robou, distribucí a pouÏitím tûchto
plynÛ s dÛrazem na bezpeãnost práce.
Medicinální plyny jsou stále více vyãleÀovány ze skupiny technick˘ch plynÛ jako samostatná skupina. DÛvodem je hlavnû platná legislativa v oblasti léãiv (kam medicinální plyny patﬁí), která klade na v˘robce a distributory medicinálních plynÛ stále vût‰í poÏadavky.
Podle zákona ã. 79/1997 Sb., o léãivech a o zmûnách a doplnûní nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, byly zaﬁazeny
medicinální plyny mezi léãivé pﬁípravky a v˘robci musí do 31. 12. 2005 poÏádat o jejich registraci.
Pﬁi v˘robû medicinálních plynÛ musí b˘t zavedeny v˘robní a kontrolní postupy podle Správné v˘robní praxe (SVP) specifikované vyhlá‰kou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemûdûlství ã. 296/2000 Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Touto vyhlá‰kou se stanoví správná v˘robní praxe,
správná distribuãní praxe a bliÏ‰í podmínky povolování v˘roby a distribuce
léãiv, vãetnû medikovan˘ch krmiv. Pro oblast medicinálních plynÛ jsou v˘robní poÏadavky podrobnû specifikovány v pokynu SÚKL VYR-32-Pokyny
pro správnou v˘robní praxi. Splnûní poÏadavkÛ SVP je ovûﬁováno pracovníky inspekãní sekce Státního ústavu pro kontrolu léãiv (SÚKL), kter˘ vydá odpovídající certifikát v˘robce léãiv˘ch látek.
Distribuovat medicinální plyny mÛÏe opût pouze distributor schválen˘
SÚKL dle v˘‰e zmínûné vyhlá‰ky. Ten je ov‰em oprávnûn si smluvnû sjednat ãást distribuce medicinálních plynÛ u jiné osoby, coÏ umoÏÀuje vyuÏívat síÈ prodejních míst.
Legislativní poÏadavky jsou plnû harmonizovány s legislativou Evropské
unie, kde direktiva 91/356/EEC zavádí tzv. „Good manufacturing practice“
(GMP) a direktiva 94/25/EEC zavádí „Good distribution practice“ (GDP)
pro v˘robu léãiv.
Medicinální plyny jsou léãivé pﬁípravky, bez kter˘ch se moderní medicína
neobejde. Plyny pro medicinální úãely podporují d˘chání, mají narkotizující úãinky, zachraÀují pacienty pﬁi selhání plic, pomáhají pﬁi vy‰etﬁení plic
a kardiovaskulárního systému, jsou nepostradatelné v diagnostice, kryochirurgii a dlouhodobém skladování tkání a orgánÛ.
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2.

Medicinální plyny

2.1

Kyslík

Vlastnosti
Kyslík je nejroz‰íﬁenûj‰ím prvkem na Zemi. Je souãástí atmosféry (21 objemov˘ch procent vzduchu), hydrosféry, litosféry (minerály a horniny) a biosféry – je v˘znamn˘ biogenní prvek. Volnû se vyskytuje v atmosféﬁe ve
formû dvouatomov˘ch (O2) a tﬁíatomov˘ch (O3) molekul. O3 – ozon tvoﬁí
tzv. ozonovou vrstvu, která je asi 25–30 km nad zemsk˘m povrchem
a chrání Ïivé organizmy pﬁed ‰kodliv˘mi ultrafialov˘mi paprsky.
Kyslík je vysoce reaktivní, bezbarv˘ plyn, bez chuti a zápachu. V malém
mnoÏství se rozpou‰tí ve vodû (3,08 cm3 ve 100 cm3 vody). S rostoucí teplotou rozpustnost klesá. Kyslík se pﬁímo sluãuje s vût‰inou prvkÛ za vzniku oxidÛ, jako napﬁ. oxid uhliãit˘ – CO2, oxid dusiãit˘ – NO2, oxid uhelnat˘
– CO, oxid dusnat˘ – NO. Tyto reakce jsou silnû exotermní, dochází pﬁi
nich k uvolÀování velkého mnoÏství tepla. Vût‰ina reakcí je provázena také uvolÀováním svûtla. Oxidaãní ãíslo kyslíku v oxidech je vÏdy -2.
Fyzikálnû chemické vlastnosti kyslíku:
Chemick˘ vzorec
Molární hmotnost
Hustota plynu (15° C; 101,325 kPa)
Hustota kapaliny pﬁi bodu varu
Pomûrná hustota (vzduch = 1)
Bod varu (101,325 kPa )
Kritick˘ tlak
Kritická teplota

O2
32,00 g.mol-1
1,337 kg.m-3
1,14 kg.l-1
1,105
-182,98° C
5,04 MPa
-118,8° C

Z 1 litru kapalného kyslíku se pﬁi zplynûní vytvoﬁí 0,799 m3 plynného kyslíku
(pﬁi 0° C a atmosférickém tlaku). Pro pﬁepoãet mnoÏství plynu lze pouÏít
následující tabulku:
m3 plynu
(15°C; 101,3 kPa)
1
0,853
0,748

litr kapaliny
(101,3 kPa)
1,172
1
0,876

kg
1,337
1,141
1
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Ozon je lehce namodral˘ plyn, kter˘ je silnû bakteriocidní (pouÏívá se
k dezinfekci H2O – tzv. ozonizace pitné vody). Pohlcuje ‰kodlivé UV záﬁení, ale ve vût‰ím mnoÏství je zdraví ‰kodliv˘. Má silné oxidaãní úãinky.
PrÛmyslová v˘roba
PrÛmyslovû se kyslík vyrábí frakãní destilací zkapalnûného vzduchu nebo
elektrol˘zou vody.
Bezpeãnost a ochrana zdraví pﬁi práci
Pro zdraví je nebezpeãn˘ pokles obsahu kyslíku ve vzduchu pod 16%.
Vzestup obsahu kyslíku nad obvykl˘ch 21% pﬁímo zdraví neohroÏuje, ale
je nebezpeãn˘ z hlediska poÏárního.
Hoﬁlavé látky se v atmosféﬁe obohacené kyslíkem snáze vznûcují, látky na
vzduchu nehoﬁlavé se stávají hoﬁlav˘mi. Okolní vzduch obsahuje asi 21 %
kyslíku. JestliÏe se v okolní atmosféﬁe zv˘‰í jeho obsah pouze o 3 %, tj. na
24 %, zv˘‰í se rychlost spalování dvojnásobnû. Pﬁi zv˘‰ení podílu kyslíku
ve vzduchu na 40 %, je rychlost spalování jiÏ 10 x vût‰í. V atmosféﬁe kyslíku snadno hoﬁí i látky za normálních podmínek nehoﬁlavé, jako je napﬁ.
ocelové potrubí. To je tﬁeba si zvlá‰tû uvûdomit pﬁi práci s kyslíkem v uzavﬁen˘ch nebo ‰patnû vûtran˘ch prostorách. Nebezpeãn˘ je odûv nasycen˘ kyslíkem, kter˘ se mÛÏe vznítit napﬁ. vlivem statické elektﬁiny.
Pﬁi styku kyslíku s oleji, plastick˘mi mazivy a jin˘mi organick˘mi látkami,
dochází vlivem minimální iniciace k explozi. Je nutné zabránit styku kyslíku s mastnotami a zaﬁízení na kyslík nikdy nemazat nebo pouÏít pouze mazadla speciálnû urãená pro kyslík! Pﬁi práci s kyslíkem se také nesmí pouÏívat pracovní odûv zneãi‰tûn˘ mastnotami.
Dále je tﬁeba si uvûdomit, Ïe kyslík je stlaãen v lahvi na pomûrnû vysok˘
tlak 20 MPa. Pro pﬁedstavu o jak˘ tlak se jedná je moÏno uvést, Ïe tento
tlak by dokázala udrÏet v lahvi pouze dvû velká nákladní auta o hmotnosti 65 tun! Pﬁi uraÏení ventilu by lahev „vystartovala jako raketa“ a negativní dÛsledky jiÏ není tﬁeba si pﬁedstavovat.
Pﬁi práci s kapaln˘m kyslíkem je nutné kromû v˘‰e uveden˘ch rizik vylouãit i vznik omrzlin, které sv˘m charakterem pﬁipomínají popáleniny.
První pomoc
Pﬁi poÏáru nebo havárii je nutné postupovat podle poÏárních nebo havarijních plánÛ. K ha‰ení hoﬁících látek v kyslíkem obohacené atmosféﬁe je
moÏno pouÏít v‰echny rychle pÛsobící prostﬁedky. Volba se ﬁídí tím, zda
hoﬁící látka je hasícím prostﬁedkem hasitelná.
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Pﬁi vzniku omrzlin je postiÏen˘ pﬁenesen do tepla a jsou mu podávány teplé tekutiny. Obnoví-li se prokrvení, není odborné o‰etﬁení nutné. Pﬁi tûÏ‰ím
postiÏení (omrzliny I. stupnû na velké plo‰e, omrzliny II. a III.stupnû) jsou
omrzlá místa o‰etﬁena jako popálenina. Omrzlou plochu je nutné pﬁekr˘t
sterilním mulem (ãist˘m kapesníkem nebo ruãníkem). Nikdy nestrhávat puch˘ﬁe. NepouÏívat masti. VÏdy zajistit lékaﬁské o‰etﬁení.
PouÏití
Kyslík má celou ﬁadu nejrÛznûj‰ích pouÏití. V medicínû se vyuÏívá pﬁedev‰ím pro ventilaci pacientÛ.
2.2

Dusík

Vlastnosti
Vzhledem k malé reaktivitû se dusík vyskytuje pﬁeváÏnû voln˘ ve vzduchu,
kde tvoﬁí 78 objemov˘ch procent. Je v‰ak vázán i v ﬁadû slouãenin, napﬁíklad v solích kyseliny dusiãné (NO3). Je i v˘znamn˘m biogenním prvkem,
stavebním kamenem bílkovin.
Dusík je za normálních podmínek bezbarv˘ plyn bez chuti a zápachu.
Molekuly dusíku jsou tvoﬁeny dvûma atomy vzájemnû vázan˘mi velice
pevnou trojnou vazbou, která je pﬁíãinou jeho malé reaktivity. Je tedy velmi stabilní a ‰tûpí se aÏ za vysok˘ch teplot (asi 4000 °C). Díky této vlastnosti se dusík vyuÏívá k vytváﬁení inertní atmosféry. Naopak atomov˘ dusík je velmi reaktivní.
Fyzikálnû chemické vlastnosti dusíku:
Chemick˘ vzorec
Molární hmotnost
Hustota plynu (15 °C; 101,325 kPa)
Hustota kapaliny pﬁi bodu varu
Pomûrná hustota (vzduch = 1)
Bod varu (101,325 kPa)
Kritick˘ tlak
Kritická teplota

N2
28,01 g.mol-1
1,170 kg.m-3
0,81 kg.l-1
0,967
-195,8 °C
3,4 MPa
-147 °C

Z 1 litru kapalného dusíku se pﬁi zplynûní vytvoﬁí 0,646 m3 plynného dusíku (pﬁi 0°C a atmosférickém tlaku). Pro pﬁepoãet mnoÏství plynu lze pouÏít následující tabulku:
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m3 plynu
(15°C; 101,3 kPa)
1
0,691
0,855

litr kapaliny
(101,3 kPa)
1,447
1
1,237

kg
1,17
0,809
1

PrÛmyslová v˘roba
PrÛmyslovû se dusík vyrábí frakãní destilací zkapalnûného vzduchu.
Bezpeãnost a ochrana zdraví pﬁi práci
Dusík je za normálního tlaku a ve smûsi s 21% kyslíku ne‰kodn˘ plyn. Nebezpeãí spoãívá v tom, Ïe mÛÏe sníÏit koncentraci kyslíku v ovzdu‰í. Pﬁi
vdechování dochází ke sníÏení parciálního tlaku kyslíku v plících, coÏ vede
ke ztrátû vûdomí a k smrti zadu‰ením. Pro dal‰í informace o nebezpeãí,
které pﬁedstavují inertní plyny, nav‰tivte internetové stránky sdruÏení EIGA
(www.eiga.org) nebo âATP.
Kapaln˘ dusík stejnû jako dal‰í kapalné plyny zpÛsobuje pﬁi styku s pokoÏkou po‰kození tkánû – omrzliny, které sv˘m charakterem pﬁipomínají
popáleniny.
První pomoc
Pﬁi pokusu o záchranu je nutné vzít v úvahu riziko vlastního zadu‰ení. Záchranné akce v prostoru se zv˘‰enou koncentrací dusíku je moÏné provádût pouze s d˘chacím pﬁístrojem nezávisl˘m na okolní atmosféﬁe.
PostiÏeného pﬁenést na ãerstv˘ vzduch. Pﬁi poru‰e nebo zástavû d˘chání
zavést umûlé d˘chání. Zajistit lékaﬁskou pomoc.
Pﬁi vzniku omrzlin je postiÏen˘ pﬁenesen do tepla a jsou mu podávány teplé tekutiny. Obnoví-li se prokrvení, není odborné o‰etﬁení nutné. Pﬁi tûÏ‰ím
postiÏení (omrzliny I. stupnû na velké plo‰e, omrzliny II. a III. stupnû) jsou
omrzlá místa o‰etﬁena jako popálenina. Omrzlou plochu je nutné pﬁekr˘t
sterilním mulem (ãist˘m kapesníkem nebo ruãníkem). Nikdy nestrhávat puch˘ﬁe. NepouÏívat masti. VÏdy zajistit lékaﬁské o‰etﬁení.
PouÏití
Dusík je v medicínû pouÏíván pﬁedev‰ím v kapalném stavu v kryobiologii,
v tzv. kryobankách, ve kter˘ch se, díky jeho nízké teplotû, skladují rÛzné
orgány pro transplantaci – krev, bakteriální kultury, ale napﬁ. i sperma.
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2.3

Oxid dusn˘ – rajsk˘ plyn

Vlastnosti
Oxid dusn˘ (N2O – rajsk˘ plyn) je netoxick˘, bezbarv˘, nehoﬁlav˘ plyn, nasládlé vÛnû a chuti. V porovnání s ostatními oxidy dusíku je relativnû stabilní. Podporuje hoﬁení pﬁi teplotách nad 600 °C. Se ãpavkem a vodíkem
tvoﬁí v˘bu‰né smûsi.
Fyzikálnû chemické vlastnosti oxidu dusného:
Chemick˘ vzorec
N2O
Molární hmotnost
44,01 g.mol-1
Hustota plynu (15 °C; 101,325 kPa)
1,847 kg.m-3
Pomûrná hustota (vzduch = 1)
1,527
Bod varu (101,325 kPa)
-88,5 °C
Kritick˘ tlak
7,245 MPa
Kritická teplota
36,41 °C
Pro pﬁepoãet mnoÏství plynu lze pouÏít následující tabulku:
m3 plynu
(15°C; 101,3 kPa)
1
0,660
0,540

litr kapaliny
(101,3 kPa)
1,515
1
0,818

kg
1,859
1,223
1

PrÛmyslová v˘roba
PrÛmyslovû je oxid dusn˘ vyrábûn tepeln˘m rozkladem dusiãnanu amonného a dále je ãi‰tûn na poÏadovanou kvalitu a zkapalÀován.
Bezpeãnost a ochrana zdraví pﬁi práci
Oxid dusn˘ vede pﬁi vdechování k du‰ení sníÏením koncentrace kyslíku
v ovzdu‰í. V niÏ‰í koncentraci s kyslíkem má narkotické úãinky.
Je nehoﬁlav˘, ale podporuje hoﬁení.
První pomoc
Pﬁi úniku oxidu dusného musí b˘t evakuováni ze zasaÏeného prostoru
v‰ichni pracovníci. Pﬁi pokusu o záchranu je nutné vzít v úvahu riziko vlast9

ního zadu‰ení. Záchranné akce je moÏné provádût pouze s d˘chacím pﬁístrojem nezávisl˘m na okolní atmosféﬁe.
Pokud není moÏné únik zastavit, je nutné kropit lahev jemnou vodní mlhou
nebo ponoﬁit do nádrÏe z velk˘m mnoÏstvím vody a nechat vyprázdnit.
Pﬁi nad˘chání je postiÏen˘ pﬁemístûn z ohroÏeného prostoru a udrÏován
v teple. Pﬁi zástavû dechu a pﬁi dechov˘ch potíÏích aplikovat kyslík nebo
zavést umûlé d˘chání.
PouÏití
PouÏití oxidu dusného v medicínû je pﬁedev‰ím v anesteziologii jako narkotizaãního prostﬁedku.
2.4

Helium

Vlastnosti
V malém mnoÏství se helium vyskytuje v zemské atmosféﬁe (0,524 ml ve
100 l vzduchu), v radioaktivních horninách ãi zemním plynu. Ve vesmíru je
helium druh˘m nejroz‰íﬁenûj‰ím prvkem.
Helium je bezbarv˘ a mimoﬁádnû chemicky neteãn˘ plyn, netvoﬁí naprosto Ïádné slouãeniny.
Fyzikálnû chemické vlastnosti helia:
Chemick˘ vzorec
Molární hmotnost
Hustota plynu (0 °C; 101,325 kPa)
Pomûrná hustota (vzduch = 1)
Bod varu (101,325 kPa)
Kritick˘ tlak
Kritická teplota

He
4,003 g.mol-1
0,1762 kg.m-3
0,138
-268,93 °C
7,245 MPa
-268 °C

Pro pﬁepoãet mnoÏství plynu lze pouÏít následující tabulku:
m3 plynu
(15°C; 101,3 kPa)
1
0,749
5,988
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litr kapaliny
(101,3 kPa)
1,336
1
8,000

kg
0,167
0,125
1

PrÛmyslová v˘roba
PrÛmyslovû se helium vyrábí frakãní destilací nûkter˘ch loÏisek zemního
plynu. Okrajovû se získává jako vedlej‰í produkt pﬁi frakãní destilaci zkapalnûného vzduchu.
Bezpeãnost a ochrana zdraví pﬁi práci
Helium je za normálního tlaku a ve smûsi s 21% kyslíku ne‰kodn˘ plyn.
Nebezpeãí helia spoãívá stejnû jako u dusíku v tom, Ïe mÛÏe sníÏit koncentraci kyslíku v ovzdu‰í.
Helium je nehoﬁlav˘ a hoﬁení nepodporující plyn.
Kapalné helium zpÛsobuje pﬁi styku s pokoÏkou po‰kození tkánû, omrzliny.
První pomoc
Pﬁi pokusu o záchranu je nutné vzít v úvahu riziko vlastního zadu‰ení. Záchranné akce v prostoru se zv˘‰enou koncentrací helia je moÏné provádût
pouze s d˘chacím pﬁístrojem nezávisl˘m na okolní atmosféﬁe. PostiÏeného pﬁenést na ãerstv˘ vzduch. Pﬁi poru‰e nebo zástavû d˘chání zavést
umûlé d˘chání. Zajistit lékaﬁskou pomoc.
Pﬁi vzniku omrzlin umístit postiÏeného do tepla a podávat teplé tekutiny.
Obnoví-li se prokrvení, není odborné o‰etﬁení nutné. Pﬁi tûÏ‰ím postiÏení
(omrzliny I. stupnû na velké plo‰e, omrzliny II. a III. stupnû) zacházet
s omrzl˘m místem jako s popáleninou. Omrzlou plochu pﬁekr˘t sterilním
mulem (ãist˘m kapesníkem nebo ruãníkem). Nikdy nestrhávat puch˘ﬁe.
NepouÏívat masti. VÏdy zajistit lékaﬁské o‰etﬁení.
PouÏití
Helium se pouÏívá hlavnû k dosaÏení velmi nízk˘ch teplot. Varem kapalného helia za normálního tlaku se dosahuje teploty
4,2 K. VyuÏívá se k dosaÏení supravodivého stavu siln˘ch elektromagnetÛ lékaﬁsk˘ch tomografÛ
zaloÏen˘ch na magnetické rezonanci (NMR).
Tomografy NMR zobrazují rozloÏení atomÛ vodíku obsaÏeného
rÛzn˘m podílem v rÛzn˘ch lát11

kách (napﬁ. ve vodû) a tkáních na rozdíl od Roentgenov˘ch tomografÛ, rovnûÏ hojnû vyuÏívan˘ch, které zobrazují tkánû podle jejich hustoty.
Helium se rovnûÏ vyuÏívá v d˘chacích smûsích pro potápûãe, protoÏe se
pﬁi vysok˘ch tlacích, které pﬁi potápûní vyrovnávají hydrostatick˘ tlak vody,
nerozpou‰tí v krvi tak jako dusík, obsaÏen˘ ve vzduchu. Nehrozí tedy otrava pﬁi desorpci z krve jako u dusíku ze vzduchu.
ZneuÏívání
Z dÛvodu jiné rychlosti vedení zvuku obsah vzduchu s heliem v hlasivkách
zpÛsobuje v˘razné aÏ smû‰né zv˘‰ení tónu hlasu. Obãas se pouÏívá v zábavn˘ch programech. Neodborné pouÏití mÛÏe zpÛsobit po‰kození zdraví.
2.5

Oxid uhliãit˘

Vlastnosti
Za normálních podmínek je oxid uhliãit˘ bezbarv˘, nejedovat˘ a nehoﬁlav˘
plyn. Je velice stálou slouãeninou, která se rozkládá aÏ pﬁi teplotách nad
1300 °C. Pﬁi vysok˘ch teplotách se redukuje v pﬁítomnosti Ïeleza, zinku
a dal‰ích kovÛ na oxid uhelnat˘ (CO), kter˘ je prudce jedovat˘ a ve smûsi
se vzduchem tvoﬁí v˘bu‰né smûsi.
Fyzikálnû chemické vlastnosti oxidu uhliãitého:
Chemick˘ vzorec
CO2
Molární hmotnost
44,01 g.mol-1
Hustota plynu (15 °C, 101,325 kPa)
1,848 kg.m-3
Relativní hustota plynu (vzduch = 1)
1,529
Bod varu (101,35 kPa)
-78,5 °C
Kritick˘ tlak
7,386 MPa
Kritická teplota
31,01 °C
Tenze par (20 °C)
5,733 MPa
Z 1 kg oxidu uhliãitého se pﬁi zplynûní vytvoﬁí 0,54 m3 plynu (pﬁi 0 °C a atmosférickém tlaku). Pro pﬁepoãet mnoÏství plynu lze pouÏít následující tabulku:
m3 plynu
(15°C; 101,3 kPa)
1
0,637
0,541
12

litr kapaliny
(101,3 kPa)
1,569
1
0,849

kg
0,848
0,178
1

PrÛmyslová v˘roba
V prÛmyslovém mûﬁítku se oxid uhliãit˘ získává jako vedlej‰í produkt pﬁi
v˘robû vodíku. Na nûkter˘ch místech je moÏné jej získat z vrtÛ pﬁírodního
plynu.
Bezpeãnost a ochrana zdraví pﬁi práci
Koeficient rozpustnosti v lidské krevní plazmû je 0,5794 aÏ 0,581. Celkov˘
úãinek na organizmus spoãívá v narkotickém pÛsobení a dráÏdûní kÛÏe
a sliznic. V nízk˘ch koncentracích povzbuzuje d˘chací centrum. Koncentrace oxidu uhliãitého nad 5 % obj. b˘vají u lidí hÛﬁe snesitelné a projevují
se pﬁi pﬁechodu na d˘chání ãistého vzduchu zvracením. Pﬁi koncentraci
kolem 8 % obj. v ovzdu‰í a vût‰ích, nastává pocit podráÏdûnosti sliznice
a d˘chacích cest, ka‰el, podráÏdûní oãí, bolesti hlavy, zv˘‰ení krevního tlaku (v˘razné u osob léãících se na vysok˘ krevní tlak). Vysok˘ obsah oxidu
uhliãitého v ovzdu‰í je vût‰inou provázen sníÏením koncentrace kyslíku ve
vzduchu. Pﬁi koncentracích nad 20 % obj. oxidu uhliãitého nastává smrt
zástavou dechu uÏ po nûkolika vteﬁinách, bez kﬁeãí. Srdce pracuje je‰tû po
zástavû dechu. Vãas zahájené záchranné práce mohou postiÏeného zachránit je‰tû za nûkolik minut. Je nutné si uvûdomit, Ïe oxid uhliãit˘ je tûÏ‰í neÏ vzduch a mÛÏe se v zamoﬁené místnosti drÏet pﬁi zemi, takÏe mÛÏe
postihnout dûti nebo zvíﬁata, aniÏ by si dospûl˘ byl vûdom nebezpeãí.
(Známá Psí jeskynû v Itálii.)
Kapaln˘ oxid uhliãit˘ mÛÏe existovat pouze v nádobách pﬁi tlaku vût‰ím
neÏ 5,2 bar abs. Pﬁi sníÏení tlaku napﬁíklad vystﬁíknutím z nádoby tvoﬁí tzv.
such˘ led, jehoÏ teplota je -78 °C.
Pﬁi styku s pokoÏkou zpÛsobuje omrzliny. Pﬁi práci s kapaln˘m nebo tuh˘m
oxidem uhliãit˘m je nutné pouÏívat ochrann˘ch pomÛcek (ochranné koÏené rukavice, pﬁípadnû ochranné PVC rukavice s textilní vloÏkou), chránících pﬁed úãinkem chladu. Pokud dojde k odtlakování nádoby odfukem
ãásti plynu do okolí, zb˘vající obsah v nádobû ztuhne a protoÏe je nádoba
izolovaná, je opûtné zkapalnûní natlakováním a vyãkáním pﬁívodu tepla
z okolí pracné a ãasovû nároãné.
První pomoc
Pﬁi pokusu o záchranu je nutné vzít v úvahu riziko vlastního zadu‰ení. Záchranné akce v prostoru se zv˘‰enou koncentrací oxidu uhliãitého je moÏné provádût pouze s d˘chacím pﬁístrojem nezávisl˘m na okolní atmosféﬁe.
PostiÏeného pﬁenést na ãerstv˘ vzduch. Pﬁi poru‰e nebo zástavû d˘chání
zavést umûlé d˘chání. Zajistit lékaﬁskou pomoc.
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Pﬁi vzniku omrzlin postupovat stejnû jako v pﬁípadû v˘‰e uveden˘ch kapaln˘ch plynÛ.
PouÏití
V medicínû je vyuÏívána vlastnost oxidu uhliãitého povzbuzovat v nízk˘ch
koncentracích d˘chací centrum. VyuÏívá se také pﬁi laparoskopick˘ch operacích v tûlních dutinách. Jako první pomoc se v pﬁípadech kﬁeãí d˘chacích
svalÛ pouÏívá d˘chání do plastikového sáãku, kde ãlovûk vdechuje vzduch
obohacen˘ oxidem uhliãit˘m z vlastního v˘dechu.
2.6

Dal‰í plyny pouÏívané v medicínû

Oxid dusnat˘
Pro medicínu byl oxid dusnat˘ objeven teprve nedávno a jeho vyuÏití se
pﬁedpokládá pﬁedev‰ím v anesteziologii.
Oxid dusnat˘ (NO) je bezbarv˘, toxick˘ plyn, v nízk˘ch koncentracích bez
zápachu.Se vzdu‰n˘m kyslíkem reaguje za vzniku je‰tû toxiãtûj‰ího oxidu
dusiãitého (NO2). Není hoﬁlav˘, ale podporuje hoﬁení. Silnû oxiduje organické látky, mÛÏe bouﬁlivû reagovat s redukujícími látkami a hoﬁlav˘mi látkami.
Oxid dusnat˘ ovlivÀuje nervov˘ systém. Jeho pÛsobení se projevuje slabostí a závratûmi aÏ mdlobami. Oxid dusnat˘ vede k tvorbû nitrosylhemoglobinu a methemoglobinu a po vût‰í expozici je zﬁetelná cyanosa.
Dlouhodobûj‰í koncentrace 200–700 ml.m-3 oxidu dusnatého ve vdechovaném vzduchu zpÛsobuje váÏné po‰kození plic, které mÛÏe vyústit aÏ ve
smrteln˘ edém. Reakce lidského organismu na otravu oxidy dusíku je
zpoÏdûná. Jsou známy pﬁípady, kdy po intoxikaci necítila po‰kozená osoba Ïádné potíÏe a zemﬁela na edém plic doma ve spánku.
Ve zdravotnictví se pouÏívá oxid dusnat˘ ve smûsi s dusíkem. Relativnû
nízká koncentrace oxidu dusnatého v lahvích sníÏuje rizika pﬁi práci. Medicinální smûs se vyrábí mícháním (gravimetrickou metodou) ve speciálních laboratoﬁích s ãist˘m provozem, kde je zaruãena jak vysoká pﬁesnost
v˘roby tak i kontrola a anal˘za jiÏ hotového produktu. Nejãastûji pouÏívaná je smûs 100–1000 ml.m-3 oxidu dusnatého v dusíku, pﬁiãemÏ dávkování pacientovi se zpravidla pohybuje v koncentracích 1–30 ml.m-3 oxidu
dusnatého pﬁi ARDS – tzv. ‰okové plíci. Smûs oxidu dusnatého se pﬁidává do inspiraãní ãásti pacientského okruhu a je vÏdy kontrolována speciálními pﬁístroji pro dávkování a anal˘zu tohoto média.
V pﬁípadû úniku oxidu dusnatého je nutné pﬁemístit postiÏeného ze zamoﬁeného prostoru. Pﬁivolat lékaﬁskou pomoc. Podle moÏností aplikovat kyslík. Pﬁi otravách oxidem dusnat˘m se doporuãuje podávat antibiotika ve vysok˘ch dávkách, jakmile se objeví známky plicní infekce.
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Xenon
Xenon (Xe) je bezbarv˘ a mimoﬁádnû chemicky neteãn˘ plyn. Tvoﬁí pouze
jednoatomové molekuly. Ze v‰ech vzácn˘ch plynÛ tvoﬁí nejvíce slouãenin.
V malém mnoÏství se xenon vyskytuje v zemské atmosféﬁe (0,008 ml na
100 l vzduchu).
Získává se jako vedlej‰í produkt pﬁi frakãní destilaci vzduchu.
Pﬁi místním zv˘‰ení koncentrace mÛÏe xenon sniÏovat parciální tlak kyslíku
stejnû jako dusík. Pﬁi nad˘chání je nutné pﬁenést postiÏeného na ãerstv˘
vzduch, pﬁi zástavû d˘chání zavést umûlé d˘chání a zajistit lékaﬁskou pomoc.
Smûsi v medicínû
Napﬁíklad kyslík a oxid uhliãit˘ (O2 + CO2); kyslík a oxid dusn˘ (O2 + N2O).

3.

Distribuce medicinálních plynÛ

Medicinální plyny jsou dodávány ve stlaãeném nebo kapalném stavu.
Hlavní v˘hodou plynÛ v kapalném skupenství je jejich mnohosetkrát men‰í
objem v porovnání s plynn˘m stavem. Nejãastûji distribuovan˘m kapaln˘m
medicinálním plynem je kyslík. Je dodáván v kapalném stavu jako hluboce podchlazen˘ plyn (cca -183 °C). Kapalina je uchovávána v dobﬁe izolovan˘ch dvouplá‰Èov˘ch kryonádobách.
ZákazníkÛm s instalovan˘m stabilním zásobníkem je kapaln˘ plyn dopravován automobilov˘mi cisternami.
Dal‰í moÏnost je distribuce v kryokontejnerech o vodním obsahu
120 aÏ 600 litrÛ. PouÏívají se také
malé dodávkové jednotky o objemech 400 aÏ 1000 litrÛ pro rozvoz
kapalného kyslíku a doplÀování
kontejnerÛ pﬁímo u pacientÛ.
Zvlá‰tním pﬁípadem jsou dodávky
kapalného kyslíku pro domácí
aplikaci v mal˘ch kontejnerech
Heimox® v objemech 21 aÏ 41 litrÛ.
NejbûÏnûj‰ím zpÛsobem distribuce plynÛ pro medicínu je v‰ak
pouÏití tlakov˘ch lahví popﬁ. svazkÛ lahví tj. navzájem spojen˘ch
lahví s jednou popﬁ. dvûma pﬁipojovacími koncovkami.
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Plyny se v tlakov˘ch lahvích mohou vyskytovat jako stlaãené (kyslík, vzduch,
dusík) nebo zkapalnûné (oxid dusn˘, oxid uhliãit˘). Velikost lahví je velmi rozmanitá od 2 litrov˘ch aÏ po 50 litrové. U stlaãen˘ch plynÛ se nejãastûji pouÏívají lahve 2, 10, 40 a 50 litrové, u zkapalnûn˘ch plynÛ pak 10 a 40 litrové.
3.1

Typy lahví

V následujících tabulkách jsou uvedeny typy lahví pouÏívan˘ch pro nejbûÏnûji dodávané druhy plynÛ, orientaãní rozmûry, plnicí tlaky a objemy náplní.
Kyslík
Lahve
Objem

Vnûj‰í
prÛmûr

(l)
2
2
5
10
10
20
20
40
50

(mm)
102
102
140
140
140
204
229
204
229

Celková Hmotnost
délka
s náplní
cca
(mm)
(kg)
355
4,8
355
4,8
485
10,5
970
18
970
19
1020
33
770
33
1740
64
1640
80

Plnicí
tlak
(15 °C)
(bar)
150
200
150
150
200
200
200
150
200

Obsah náplnû

Plnicí
tlak
(15 °C)
(bar)
200

Plnicí mnoÏství

(m3)
0,3
0,4
0,8
1,6
2,2
4,3
4,3
6,5
10,8

(l)
300
400
800
1600
2200
4300
4300
6500
10800

Svazky lahví
Objem Rozmûry
dx‰xh
(l)
600

(mm)
965x
760x1842

Poãet
lahví
(ks)
12

Hmotnost
s náplní
cca
(kg)
1160

Typ v˘stupního závitu – W 21,8 pochromovan˘

16

(m3)
129,6

(l)
129600

Vzduch
Lahve
Objem

Vnûj‰í
prÛmûr

(l)
50

(mm)
229

Celková Hmotnost
délka
s náplní
cca
(mm)
(kg)
1640
80

Plnicí
tlak
(15 °C)
(bar)
200

Obsah náplnû

(m3)
10

(l)
10000

Typ v˘stupního závitu – G5/8″ – A vnitﬁní pochromovan˘

Oxid dusn˘ – rajsk˘ plyn
Lahve
Objem

Vnûj‰í
prÛmûr

Celková
délka

Hmotnost
s náplní
cca
(kg)
6,8
21,5
89

Tlak
v lahvi
(15 °C)
(bar)
50,8
50,8
50,8

Hmotnost
náplnû

(l)
2
10
40

(mm)
118
140
204

(mm)
490
970
1630

Objem

Rozmûry
dx‰xv

Poãet
lahví

Tlak
v lahvi
(15 °C)
(bar)
50,8

Plnicí
mnoÏství

(ks)
12

Hmotnost
s náplní
cca
(kg)
1170

(l)
480

(mm)
965x
760x1842
965x
760x1842

12

1620

50,8

450

(kg)
1,5
7,5
30

Svazky lahví

600

(kg)
360

Typ v˘stupního závitu – G 3/8″ pochromovan˘
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Oxid uhliãit˘
Lahve
Objem

Vnûj‰í
prÛmûr

Celková
délka

(l)
2
10
20
26,8
40

(mm)
102
140
204
204
204

(mm)
365
970
1050
1240
1740

Hmotnost
s náplní
cca
(kg)
5
22
47
61
90

Tlak
v lahvi
(15 °C)
(bar)
57,3
57,3
57,3
57,3
57,3

Hmotnost
náplnû
(kg)
1,5
7,5
15
20
30

Typ v˘stupního závitu – G 3/4″ pochromovan˘
Smûs kyslík – oxid uhliãit˘
Lahve
Objem

Vnûj‰í
prÛmûr

(l)
10
10

(mm)
140
140

Celková Hmotnost
délka
s náplní
cca
(mm)
(kg)
970
19
970
19

Plnicí
tlak
(15 °C)
(bar)
150
200

Obsah náplnû

(m3)
1,7
2,2

(l)
2200
2200

Typ v˘stupního závitu – W 21,8 pochromovan˘
Smûs kyslík – oxid dusn˘
Lahve
Objem

(l)
10
40
50

Vnûj‰í
prÛmûr
(mm)
140
216
229

Celková Hmotnost
délka
s náplní
cca
(mm)
(kg)
970
18
1620
62
1640
78

Plnicí
tlak
(15 °C)
(bar)
80
80
80

Typ v˘stupního závitu – W 21,8 pochromovan˘
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Obsah náplnû

(m3)
0,8
3,2
4

(l)
800
3200
4000

3.2

Znaãení tlakov˘ch lahví

Lahve pro pﬁepravu medicinálních plynÛ a jejich smûsí jsou jednoznaãnû
identifikovatelné na základû znaãení. Znaãení tlakov˘ch lahví musí b˘t
v souladu s platn˘mi âesk˘mi technick˘mi normami.
Rozeznáváme tﬁi typy znaãení tlakov˘ch lahví:
● barevné znaãení
● znaãení raÏením
● doplÀkové znaãení
3.2.1 Barevné znaãení
V souãasné dobû (do roku 2008) se v âeské republice vyskytují dva typy
barevného znaãení.
PÛvodní barevné znaãení lahví dané âSN 07 8509 je platné do 30.6.2008
a je postupnû nahrazováno barevn˘m znaãením podle âSN EN 1089-3
platn˘m od 1.1.1999.
Znaãení dle âSN 07 8509 platné do 30. 6. 2008
Název plynu

Kyslík medicinální
Vzduch stlaãen˘
medicinální
Oxid uhliãit˘
medicinální
Oxid dusn˘
medicinální
Smûs kyslík
– oxid uhliãit˘
Smûs kyslík
– oxid dusn˘

Horní
zaoblená
ãást lahve
bílá

âíslo
odstínu

âíslo
odstínu

1000

Válcová
ãást
lahve
modﬁ
návûstní
stﬁíbrná

bílá
bílá

1000

ãerÀ

1999

bílá

1000

1100

bílá

1000

bílá

1000

‰eì
stﬁední
modﬁ 4550
návûstní
modﬁ
návûstní

1000

4550
9110

4550

Na válcové ãásti lahve znaãené barvou pﬁíslu‰ného plynu je umístûn rovnoramenn˘ kﬁíÏ bílé barvy.
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Znaãení dle âSN EN 1089-3 platné od 1.1.1999
Název plynu

Kyslík medicinální
Vzduch stlaãen˘
medicinální
Oxid uhliãit˘
medicinální
Oxid dusn˘
medicinální
Smûs kyslík
– oxid uhliãit˘
Smûs kyslík
– oxid dusn˘

Horní
zaoblená
ãást lahve
bílá

âíslo
odstínu
(RAL)
9010

Válcová
ãást
lahve
bílá

âíslo
odstínu
(RAL)
9010

bíl˘ pruh
ãern˘ pruh

9010
9005

bílá

9010

‰edá

7037

bílá

9010

modrá

5010

bílá

9010

bíl˘ pruh
‰ed˘ pruh

9010
7037

bílá

9010

bíl˘ pruh
modr˘ pruh

9010
5010

bílá

9010

Válcov˘ plá‰È lahví pro medicinální plyny je opatﬁen bílou barvou (na rozdíl od technick˘ch plynÛ) a na horní zaoblené ãásti jsou lahve oznaãeny
písmenem N, umístûn˘m na protilehl˘ch stranách zaoblené ãásti. Písmeno N znaãí „New, Nové“ barevné znaãení.
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Stávající stav
(pﬁevaÏující)

Nov˘

Stávající stav
(pﬁevaÏující)

Nov˘

Poznámka:
Válcová ãást lahve je
u mediciálních plynÛ vÏdy bílá.

3.2.2 Znaãení raÏením
Znaãení raÏením je trvalé znaãení ocelov˘ch lahví, které provádí v˘robce
lahví razidlem na horní zaoblenou ãást lahve nebo na hrdlov˘ krouÏek
v souladu s âSN 07 8508 u star‰ích lahví a podle âSN EN 1089-1 u lahví
vyroben˘ch po 1.1.1999.
Kromû údajÛ raÏen˘ch v˘robcem se pﬁi provádûní periodické zkou‰ky vyrazí na lahev v oprávnûné zku‰ebnû datum zkou‰ky – mûsíc, rok a rok následující periodické zkou‰ky.
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Pﬁíklad vyraÏeného znaãení

3.2.3 DoplÀkové znaãení
Horní zaoblená ãást lahve
●
●
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písmeno „N“ pro lahve znaãené podle âSN EN 1089-3
(dvakrát proti sobû)
písmeno „S“ pro lahve s vnitﬁní stoupací trubkou namontovanou
na lahvov˘ ventil

Válcová ãást
●

bíl˘ kﬁíÏ u lahví znaãen˘ch dle âSN 07 8509

Znaãení nálepkami
Nálepky ADR
Lahve jsou oznaãeny nálepkami v souladu s poÏadavky ADR (Evropská
dohoda o mezinárodní silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí). Tyto nálepky
odpovídají âSN EN 1089-2.
Pﬁíklad nálepky ADR

Evidenãní ‰títek
V˘robce má povinnost oznaãovat naplnûné lahve s medicinálními plyny
ãísly ‰arÏí. To umoÏÀuje v nutném pﬁípadû zpûtné dohledání lahve a popﬁ.
staÏení lahve z obûhu. Za tímto úãelem je lahev opatﬁena evidenãním ‰títkem. Vzhled tohoto ‰títku urãí v˘robce.
Na základû údajÛ na identifikaãním ‰títku je moÏné zjistit ãíslo ‰arÏe, datum plnûní, ev. místo plnûní.
3.3

Skladování a manipulace s tlakov˘mi lahvemi
pro pﬁepravu plynÛ

Bezpeãnostní pravidla pro manipulaci s kovov˘mi tlakov˘mi lahvemi urãen˘mi pro pﬁepravu plynÛ pﬁi dodrÏení bezpeãnostních ustanovení vypl˘vají z âSN 07 8304.
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3.3.1 Skladování tlakov˘ch lahví
Lahve musí b˘t skladovány na krytém místû, nesmí b˘t vystaveny teplotám
nad 50 °C.
Musí b˘t zaji‰tûny vhodn˘m zpÛsobem proti pádu a proti zásahu nepovolan˘ch osob.
Místa pro jejich uskladnûní musí b˘t ãistá, suchá a dobﬁe vûtraná.
Lahve musí b˘t skladovány v jasnû oddûlen˘ch zónách pro jednotlivé druhy plynÛ a pro odli‰ení pln˘ch a prázdn˘ch lahví a uspoﬁádány tak, aby byl
umoÏnûn jejich odbûr podle délky uloÏení (datum v˘roby je vyznaãeno na
lahvi).
DÛleÏitou zásadou pro skladování lahví s medicinálními plyny je jejich uloÏení v zónû oddûlené od zóny pro skladování technick˘ch plynÛ.
3.3.2 Umístûní tlakov˘ch lahví na pracovi‰tích a v budovách
V jedné provozní místnosti umístûné ve vícepodlaÏním objektu mÛÏe b˘t
nejv˘‰e 8 lahví (pﬁepoãteno na lahve s vnitﬁním objemem 50 litrÛ) stejného nebo rÛzného druhu plynu. JestliÏe poÏární úsek obsahuje více
provozních místností, nesmí b˘t celkov˘ poãet lahví v jednom poÏárním
úseku vût‰í neÏ 24 lahví (pﬁepoãteno na lahve s vnitﬁním objemem
50 litrÛ).
Lahve nesmí b˘t umístûny v prÛchodech, prÛjezdech, na schodi‰tích
a únikov˘ch cestách atd.
Zakazuje se umísÈovat lahve v bytech, ve sklepích a suterénních prostorách, v pÛdních prostorách, v kanceláﬁích, ‰atnách, kuchyních, jídelnách,
sociálních zaﬁízeních, garáÏích, kotelnách, svûtlících, v objektech s hoﬁlav˘mi konstrukcemi, v nevûtran˘ch a obtíÏnû pﬁístupn˘ch místech a na veﬁejnû pﬁístupn˘ch místech.
Vzdálenost od zdrojÛ otevﬁeného ohnû vãetnû pracovi‰tû svaﬁování musí
b˘t nejménû 3 m, od topn˘ch tûles a tûles ústﬁedního topení nejménû 1 m.
Lahve musí b˘t na pracovi‰ti chránûny pﬁed nárazem a zaji‰tûny proti pádu (napﬁ. objímkou a ﬁetízkem). Zásobní lahve musí mít vÏdy nasazen
ochrann˘ klobouãek. TotéÏ platí i pﬁi jakékoliv manipulaci s lahvemi.
3.3.3 Manipulace s tlakov˘mi lahvemi
Lahve musí mít pﬁi jakékoliv manipulaci nasazen ochrann˘ klobouãek.
Pro pﬁemísÈování lahví na krat‰í vzdálenosti doporuãujeme pouÏívat vozíky upravené pro tyto úãely. Pﬁená‰et lahve o celkové hmotnosti vût‰í neÏ
50 kg (vãetnû) musí dvû osoby fyzicky pro tuto práci zpÛsobilé. Lahve nesmí b˘t pﬁená‰eny za ochrann˘ klobouãek.
Pﬁed pouÏitím se musí zkontrolovat stav lahve a tûsnost lahvového ventilu. Nikdy neotevírat ventil násilím! Pokud se zjistí závada, je nutno vrátit lahev s uvedením druhu závady zpût dodavateli.
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Zásady bezpeãné práce s tlakovou lahví
1. Lahev se zajistí proti pﬁevrÏení.
2. Z lahve se odstraní ochrann˘ klobouãek (pokud není vybavena
fixním klobouãkem) popﬁ. krytka závitu pﬁípojky. Krátk˘m
otevﬁením lahvového ventilu se odstraní pﬁípadné neãistoty
z boãní pﬁípojky ventilu.
3. Pﬁipojí se redukãní ventil a jeho pﬁevleãná matice se utáhne.
4. Zkontroluje se, zda je seﬁizovací ‰roub v˘stupního pﬁetlaku
povolen a popﬁ. uzavírací ventil uzavﬁen.
5. Otevﬁe se lahvov˘ ventil. Vstupní tlakomûr redukãního ventilu
ukazuje pﬁetlak v lahvi. Zkontroluje se tûsnost pﬁipojení (napﬁ.
saponátov˘m roztokem).
6. Seﬁizovacím ‰roubem se nastaví poÏadovan˘ prÛtok
a u redukãních ventilÛ s uzavíracím ventilkem se ventilek
otevﬁe. Zaﬁízení je v provozu.
7. Pﬁi del‰ím pﬁeru‰ení odbûru z lahve lahvov˘ ventil uzavﬁít.

3.3.4 Pﬁeprava tlakov˘ch lahví po silnici
Pro dopravu lahví silniãními vozidly platí Evropská dohoda o mezinárodní
silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch látek – ADR. Je nutné dodrÏovat zejména
následující poÏadavky:
● uzávûry a kryty lahví na plyny musí b˘t ve v‰ech ãástech tak spolehlivé
a pevné, aby se cestou neuvolnily a spolehlivû vzdorovaly bûÏnému namáhání pﬁi dopravû
● lahve na plyn se nesmûjí dopravovat spoleãnû s Ïírav˘mi, radioaktivními látkami, hoﬁlav˘mi kapalinami a látkami v˘bu‰n˘mi. Kyslík se nesmí
dopravovat spoleãnû s mastn˘mi látkami (napﬁ. mazadly, tuky apod.)
● lahve se smûjí dopravovat pouze na odpruÏen˘ch vozech, musí b˘t zaji‰tûny proti samovolnému pohybu. Nelze pouÏívat sklápûcích vozidel
● doprava lahví je dovolena pouze na jednom pﬁípojném silniãním vozidle. Pﬁi pﬁepravû lahví o celkové hmotnosti vy‰‰í neÏ 400 kg musí b˘t pﬁívûs nejménû dvounápravov˘ a opatﬁen˘ brzdou
● lahve plné i prázdné se smûjí dopravovat pouze s uzavﬁen˘mi ventily
a nasazen˘mi ochrann˘mi klobouãky. Ventily lahví musí b˘t na téÏe
stranû a vÏdy pﬁístupné
● zakazuje se dopravovat lahve v zavazadlovém prostoru osobních vozidel a ve vozidlech, v nichÏ prostor pro ﬁidiãe není oddûlen od prostoru
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pro pﬁepravu lahví. Z tohoto zákazu se vyjímají lahve na plyny slouÏící
k provozním úãelÛm a jednotlivé lahve s vnitﬁním objemem do 12 litrÛ.
Silniãní vozidla plnící úkoly rychlé zdravotní pomoci mohou pﬁepravovat
kromû lahví na plyn, které jsou nedílnou souãástí zdravotnick˘ch pﬁístrojÛ, jímÏ je vozidlo vybaveno a které jsou urãeny k jejich provozu, je‰tû dvû lahve s plyny, jejichÏ celkov˘ vnitﬁní objem nepﬁesáhne 20 litrÛ.

4.

PouÏití medicinálních plynÛ

Ve sféﬁe péãe o lidské zdraví se pouÏívá ‰iroká ‰kála medicinálních plynÛ,
ﬁada z nich v‰ak jen okrajovû pﬁi specializovan˘ch léãebn˘ch a diagnostick˘ch procesech. Z tohoto pohledu je moÏno specifikovat nûkolik nejpouÏívanûj‰ích plynÛ, s nimiÏ pﬁichází odborn˘ zdravotnick˘ a lékaﬁsk˘
personál do kontaktu.
4.1

Kyslík

Medicinální kyslík se obecnû pouÏívá pro podporu d˘chání pﬁi poru‰e d˘chacího systému a pﬁi dechové nedostateãnosti.
Kyslíková terapie v pﬁetlakové komoﬁe
Úãinek vdechování kyslíku pod tlakem 2–3 barÛ je základem léãebné metody známé jako pﬁetlaková kyslíková terapie (HBO – HyperBaric Oxygen).
PouÏívá se pﬁi léãení potápûãÛ s plynovou embolií (jde hlavnû o dusík) neboli postdekompresního ‰oku vyvolaného pﬁetlakem v plíci bûhem rychlého nekontrolovaného vynoﬁení, které je spojeno s tvorbou plynov˘ch bublin ve tkáních a v krvi. Umístûním pacienta do pﬁetlakové komory se docílí
zmen‰ení bublinek a ﬁízeného
vstﬁebávání dusíku.

26

U pacientÛ s otravou oxidem uhelnat˘m (napﬁ. vdechováním kouﬁe) je blokována schopnost ãerven˘ch krvinek vázat na sebe kyslík a pﬁedávat jej
tûlesn˘m tkáním. Pobyt v pﬁetlakové komoﬁe a vdechování kyslíku pod
vy‰‰ím tlakem urychlují vyplavování oxidu uhelnatého z krve a tkání. Odstraní se tak nedostatek kyslíku v Ïivotnû dÛleÏit˘ch orgánech jako je mozek a srdce.
Dal‰í úãinky zv˘‰eného pﬁísunu kyslíku do tkání
●
●
●
●
●

zlep‰uje se schopnost bíl˘ch krvinek niãit bakterie
zesiluje úãinek nûkter˘ch antibiotik
zastavuje se rÛst anaerobních mikroorganizmÛ
pacientÛm s tûÏk˘mi infekcemi, jako je snûÈ (gangréna), pﬁetlaková
kyslíková terapie pomáhá zachránit Ïivot a konãetiny
u pacientÛ jejichÏ tkánû trpí nedostatkem kyslíku následkem rozdrcení
(crush syndrom), hyperoxygenace zachovává postiÏené tkánû pﬁi
Ïivotû.

4.2

Vzduch

Medicinální vzduch nebo vzduch na d˘chání (vyroben˘ synteticky) je vyuÏíván jako d˘chací plyn hlavnû pﬁi pouÏití rÛzn˘ch d˘chacích pﬁístrojÛ.
4.3

Oxid dusn˘ – rajsk˘ plyn

V souãasné moderní medicínû nejroz‰íﬁenûj‰ím a nejpouÏívanûj‰ím plynn˘m anestetikem a analgetikem je oxid dusn˘ (rajsk˘ plyn).
Zpoãátku byl oxid dusn˘ pouÏíván jako látka vyvolávající opojení. Poﬁádávaly se sedánky, na nichÏ bylo moÏno za úplatu vdechovat tento plyn a pocítit stav podobn˘ alkoholickému
opojení.
K lékaﬁsk˘m úãelÛm byl oxid dusn˘
pouÏit prvnû roku 1844 americk˘m
zubním lékaﬁem Horacem Wellsem.
Od roku 1867 bylo zavedeno pouÏívání oxidu dusného i v Evropû.
Z poãátku se pouÏívaly vysoké
koncentrace oxidu dusného a je
proto zcela moÏné, Ïe úãinky byly
do jisté míry zpÛsobeny hypoxií –
nedostatkem kyslíku. AÏ koncem
19. století bylo zji‰tûno, Ïe smûs
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plynu musí obsahovat nejménû 21 % objemov˘ch kyslíku, aby nedocházelo k neÏádoucím úãinkÛm spojen˘m s vdechováním oxidu dusného.
O úãinky oxidu dusného se zajímaly i jiné obory neÏ zubní lékaﬁství. Roku
1881 zavedl Klicowitsch oxid dusn˘ k analgézii pﬁi porodech. V roce 1911
byla poprvé popsána metoda analgézie, pﬁi níÏ si Ïeny bûhem porodu
a pacienti pﬁi mal˘ch chirurgick˘ch v˘konech mohli sami ﬁídit podávání
smûsi oxidu dusného a vzduchu.
Dnes je oxid dusn˘ bûÏnû pouÏíván pro celkovou anestézii. Je ovûﬁen˘m
a osvûdãen˘m anestetikem a sedativem v porodnictví, pro první lékaﬁskou
pomoc mimo nemocnici, v sanitkách a v zubním lékaﬁství.
PouÏití oxidu dusného má mnoho v˘hod. Úãinkuje rychle, jeho podávání
se dá snadno regulovat a jakmile se pﬁestane podávat je z tûla pomûrnû
rychle vylouãen. Pacient se rychle probouzí a zotavuje po diagnostick˘ch
a léãebn˘ch v˘konech, coÏ je nespornou v˘hodou u vût‰iny operací, zejména u ambulantnû provádûn˘ch v˘konÛ.
4.4

Smûs 50 % kyslíku a 50 % rajského plynu

Roku 1961 bylo popsáno pouÏití smûsi plynÛ skládající se z 50 % oxidu
dusného a 50 % kyslíku jako anestetika pﬁi porodu. Tato smûs plynÛ se dodává jiÏ namíchaná v tlakov˘ch lahvích a získala si velkou oblibu. O deset
let pozdûji, roku 1971, se roz‰íﬁilo pouÏití této smûsi oxidu dusného a kyslíku i v ambulantní praxi.
V nûkter˘ch zemích je kaÏdé vozidlo rychlé lékaﬁské a záchranné sluÏby
vybaveno pﬁenosnou tlakovou lahví s touto smûsí plynÛ a inhalaãní maskou k okamÏitému zahájení léãby ‰oku.
Smûs sniÏuje citlivost na bolest a zároveÀ pacienta zklidÀuje. StupeÀ úãinku proti bolesti je srovnateln˘ s úãinkem 10 mg morfinu, coÏ znamená, Ïe
se lze vyhnout pﬁedávkování ústﬁední nervové soustavy analgetiky.
Pﬁi podávání smûsí plynÛ lze dávkování snadno mûnit a smûs pÛsobí okamÏitû. Pﬁi ukonãení podávání je plyn velice rychle vyd˘chán z tûla, na rozdíl od injekãnû podávan˘ch analgetik.
Plyn se podává pomocí kyslíkové masky a tak dokonce i obûtem uvûznûn˘m pod troskami, kdy injekce do jednotliv˘ch ãástí tûla mohou b˘t tûÏko
proveditelné, lze poskytnout úãinnou úlevu.
Smûs je v˘teãn˘m doplÀkem ﬁady analgetick˘ch léãiv se snadn˘m pouÏitím a s minimem neÏádoucích úãinkÛ.
ZneuÏívání rajského plynu
Je známo zneuÏívání k navození euforie pﬁi zábavn˘ch akcích, napﬁíklad
diskotékách. (Nûmeck˘ název: Lachgas = plyn smíchu).
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4.5

Xenon

Xenon je vzácn˘ plyn, kter˘ má vy‰‰í narkotizující úãinky neÏ rajsk˘ plyn. Je pouÏíván jako inhalaãní anestetikum. Na obrázku ã. 1 je pﬁístroj pro xenonovou anestezii.
Ve srovnání s rajsk˘m plynem je xenon
lépe sná‰en lidsk˘m organismem. D˘chání atmosféry s 80 % xenonu a 20 %
kyslíku staãí k vyvolání hluboké narkózy.
Proto se mÛÏe vyuÏít pﬁi operacích. Narkóza xenonem je bez vedlej‰ích úãinkÛ,
pﬁiãemÏ bûhem dvou minut po pﬁeru‰ení
dodávky xenonu se pacient probudí s pﬁíjemn˘mi pocity. KvÛli vysoké cenû se jímá vydechovan˘ xenon v adsorbéru, ze
kterého se desorbuje pro regeneraci.
4.6

Obr. ã. 1:
Pﬁístroj pro xenonovou anestezii

Oxid dusnat˘

V˘bor Nobelovy nadace udûlil roku 1998 Nobelovu cenu za fyziologii a lékaﬁství farmakologÛm Robertu F. Furchgottovi a Louisu J. Ignarrovi, jakoÏ
i lékaﬁi a farmakologovi Feridovi Muradovi, v‰em z USA, za objev, Ïe relaxaãním faktorem endoteliálního pÛvodu je oxid dusnat˘ (NO).
Oxid dusnat˘ pﬁedev‰ím ovlivÀuje hladkou svalovinu cév. Jeho vazodilataãní (cévy roztahující) úãinek se vyuÏívá pﬁi selhání plic, kdy dochází k abnormálnímu staÏení cév v plicích a sníÏí se d˘chací plocha i prÛtok krve plícemi.
Podáním oxidu dusnatého dochází ke zlep‰ení krevního obûhu v plicích a tím
i provzdu‰nûní plic s lep‰í oxygenací krve, aniÏ by se ovlivnil obûh krve
v ostatních ãástech tûla.
Tohoto úãinku se s úspûchem vyuÏívá pﬁi plicním selhání u nedono‰en˘ch
novorozencÛ, stejnû jako u dospûl˘ch pacientÛ s tûÏk˘mi plicními chorobami.
4.7

Oxid uhliãit˘

Medicinální oxid uhliãit˘ (CO2) se nejvíce uplatÀuje pﬁi laparoskopii. Laparoskopie je minimálnû invazivní metoda pouÏívaná v gynekologii a pﬁi chirurgick˘ch v˘konech v bﬁi‰ní dutinû, která pouÏívá mal˘ch otvorÛ vytvoﬁen˘ch v bﬁi‰ní stûnû a obejde se bez vût‰ích ﬁezÛ. Pro nahlíÏení do bﬁi‰ní
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dutiny, pouÏívá chirurg endoskop, kter˘ zavádí jedním z otvorÛ, v bﬁi‰ní
stûnû. Zb˘vající malé otvory pouÏívá chirurg k provedení operace.
Pro pﬁehled v pracovním poli musí chirurg bﬁi‰ní dutinu rozepnout. Rozepnutí se provádí vpravením plynu pod tlakem. Plyn musí b˘t bezpeãn˘: nehoﬁlav˘, ne‰kodn˘, bezbarv˘ a snadno rozpustn˘ v krvi. Rozpustnost plynu v krvi je velmi dÛleÏit˘m poÏadavkem, protoÏe bûhem v˘konu hrozí stále nebezpeãí vzniku vzduchové embolie (tj., Ïe se bublinky plynu dostanou
do cév). Dostupn˘m a nejlépe rozpustn˘m plynem hodícím se k tomuto klinickému pouÏití je právû medicinální oxid uhliãit˘.
Medicinální oxid uhliãit˘ se dále pouÏívá pro uhliãité koupele a zábaly
v balneologii a fyzioterapii.
4.8

Dusík kapaln˘

4.8.1 Pro uchování Ïiv˘ch bunûk a tkání
Dne‰ní vûda nedokáÏe synteticky vyrobit v‰e, co umí vyrobit lidské tûlo.
Proto je komerãní v˘roba krevních látek, napﬁíklad krevních bílkovin, zcela
závislá na krevní plazmû jako surovinû. Plazma se získává od dárcÛ krve
a její skladování podléhá speciálnímu reÏimu.
V‰echny v˘robky z krve je nutno skladovat pﬁi velmi nízk˘ch teplotách. âím
je teplota niÏ‰í, tím jsou men‰í reakce v krevním v˘robku a tím del‰í je jejich pouÏitelnost. Nízké skladovací teploty se dosahují právû pÛsobením
dusíku.
Pﬁi teplotû kapalného dusíku je moÏné skladovat i tkánû pro budoucí transplantace, napﬁíklad koÏní ‰tûpy, kostní dﬁeÀ nebo oãní rohovku.
Lidské pohlavní buÀky se uchovávají pro umûlé oplodnûní, pﬁípadnû pro
vlastní budoucí potﬁeby dárce.
Krevní deriváty ãi tkánû jsou uchovávány ve stacionárních nebo pﬁepravních kryokontejnerech, které jsou naplnûny kapaln˘m dusíkem a je tak zaji‰tûna stálá skladovací teplota hluboko pod bodem mrazu.
Ve svûtû se provádûjí vûdecky nepodloÏené experimenty s kryokonzervací umírajících nebo právû zemﬁel˘ch nemocn˘ch v nadûji na oÏivení, pﬁípadnû vyléãení ve vzdálenûj‰í budoucnosti, dosud neobjeven˘mi metodami. Zatím neexistují Ïádné náznaky, Ïe by to mohlo b˘t proveditelné.
4.8.2 Pro zniãení Ïiv˘ch bunûk
V závislosti na metodû ochlazení bunûk, pﬁedev‰ím na rychlosti ochlazení, mÛÏe v‰ak dojít k destrukci bunûãné struktury a tím k zabití bunûk. Toho se vyuÏívá v kryochirurgii k odstranûní neÏádoucích tkání, napﬁíklad rakovinn˘ch nádorÛ nebo v koÏním lékaﬁství na destrukci rÛzn˘ch neÏádoucích útvarÛ na kÛÏi. Pﬁedev‰ím v ambulantní sféﬁe se kapaln˘ dusík ãerpá
z pﬁenosn˘ch Dewarov˘ch nádob. Pro kryochirurgické zákroky se pouÏí30

vají kryogenní skalpely (cryocoutery) s automatick˘m pﬁívodem kapalného
dusíku k pracovnímu nástroji a s automatickou regulací teploty na kontaktní plo‰ce.
Pﬁi povrchové aplikaci rozpra‰ováním kapalného dusíku na vût‰ím povrchu,
nejãastûji opakovaném po del‰í dobu, se dosáhlo úspûchÛ pﬁi léãbû popálenin a pﬁi léãbû vrozen˘ch vad dûtí a krevních zduﬁenin, zejména v obliãeji.
V poslední dobû se objevily metody údajného zv˘‰ení imunity a léãby chladové alergie vystavením pacienta chladovému ‰oku celého tûla v jemné mlze kapalného dusíku, v trvání nûkolika minut. Hlava pacienta ov‰em musí b˘t
mimo chlazen˘ prostor a musí b˘t zaji‰tûna nemoÏnost kontaminace vdechovaného vzduchu, a to i v pﬁípadû náhlého bezvûdomí a pádu pacienta.
4.9

Kapalné helium pro magnetickou rezonanci

Zobrazování magnetickou rezonancí (MR) je zpÛsob vytváﬁení obrazÛ prÛﬁezÛ a vrstev lidského tûla. Pro radiologa znamená MR bezpeãnûj‰í a spolehlivûj‰í diagnostiku, chirurgovi dává skvûl˘ pﬁehled a vodítko pro nutnou
operaci a pro pacienta znamená bezpeãnûj‰í operaci a men‰í pravdûpodobnost komplikací.
Metoda vyuÏívá vyhodnocení signálÛ, které vysílají jednotlivé chemické
prvky na základû magnetické ãinnosti sv˘ch atomov˘ch jader. Pro vytvoﬁení dostateãnû silného vnûj‰ího magnetické pole musí b˘t magnet ochlazován aÏ na hodnoty supravodivosti tj. teplota kolem -270°C. Takové nízké extrémní teploty jsou dosaÏeny pomocí kapalného helia, ve kterém jsou
ponoﬁeny magnetické cívky tomografu.
4.10 Shrnutí pﬁíkladÛ vyuÏití plynÛ v medicínû
Plyny
Kyslík (O2)

PouÏití
.............................................Chronická

dechová nedostateãnost,
podpora d˘chání, hyperbarické komory
Oxid dusn˘ (N2O) .............................Anestezie a analgezie bûhem operace,
porodnictví, zubní medicína
Oxid uhliãit˘ (CO2) ...........................Laparoskopie, cryoterapie,
uhliãité koupele
Vzduch medicinální .........................Podpora d˘chání a pﬁístrojové d˘chání
Smûs 50 % O2 + 50 % N2O .......Analgezie v porodnictví, zubní lékaﬁství,
akutní medicína
Oxid dusnat˘ (NO) ............................Akutní selhání plic
Xenon (Xe) ............................................Anestezie a analgezie
Helium (He) ...........................................Magnetická tomografie, d˘chací smûsi
pﬁi vysok˘ch tlacích
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Dusík (N2) ........................................Skladování bunûk a tkání, anestezie,
kryochirurgie, kryoterapie v koÏním
lékaﬁství, chladová terapie
Smûsi CO2 + O2 .......................Anal˘zy krevních plynÛ, mûﬁení sloÏení vdechovaného nebo vydechovaného vzduchu
Smûsi CO + He ..........................Spirometrie, kontrola funkãnosti plic,
Hexafluorid síry (SF6) .............Oãní chirurgie
Smûsi CO2 / N2 / O2 .................Biologické kultivace
Kromû medicinálních plynÛ jsou ve zdravotnictví pouÏívány i plyny pro nároãnou zdravotnickou techniku v klinick˘ch laboratoﬁích. Ty slouÏí k vy‰etﬁení pacientÛ i k v˘zkumu. Jde o vysoce ãisté kalibraãní, nosné a nulovací
plyny. DÛleÏité místo mají i plyny pro diagnostiku.

5.

Zásobovací systémy medicinálních plynÛ

Existují dva zpÛsoby, jak dopravit medicinální plyn na místo jeho urãení:
buì z centrálního rozvodu plynu, nebo z tlakové lahve. Na oba tyto zpÛsoby se podíváme trochu podrobnûji.
5.1

Centrální rozvody medicinálních plynÛ

Centrální rozvody medicinálních plynÛ jsou v souãasnosti nejãastûj‰ím
zpÛsobem zásobování zdravotnick˘ch pracovi‰È plyny. Jednotlivé komponenty tûchto rozvodÛ jsou patrné na obrázku ã. 2:
● primární zdroj plynu nebo podtlaku
● redukãní stanice
● redukãní centrála s uzávûry
● mûﬁící body s napojením na panely alarmÛ
● ukonãovací prvky
● rezervní zdroj plynu.
Primární zdroj plynu pro centrální rozvod závisí na druhu plynu.
Pro kyslík je nejãastûji pouÏíván zásobník s kapaln˘m plynem. Vzhledem
k tomu, Ïe nepﬁeru‰ovaná dodávka kyslíku je pro hladk˘ chod nemocnice
Ïivotnû dÛleÏitá, pouÏívá se velmi ãasto kombinace tohoto zásobníku se záloÏním zdrojem, jímÏ obvykle b˘vají svazky tlakov˘ch lahví s kyslíkem tak,
aby kaÏd˘ z tûchto zdrojÛ mohl zastoupit druh˘ v pﬁípadû jeho poruchy.
Zásobník s kapaln˘m kyslíkem je kryogenní dvouplá‰Èová nádoba s perlitovakuovou izolací, ve které je skladován kyslík v kapalném stavu pﬁi tep32

lotû -183 °C. Zásobník je v nemocnici vût‰inou umístûn pod ‰ir˘m nebem
a obvykle slouÏí pro celou nemocnici. Je souãástí „odpaﬁovací stanice“,
kde pÛsobením teploty okolního vzduchu dochází k ohﬁevu kapalného plynu a tím k jeho odpaﬁování. Plynn˘ kyslík o tlaku pﬁibliÏnû 1 MPa je pak veden do redukãní stanice. Zásobníky jsou prÛbûÏnû doplÀovány kapaln˘m
kyslíkem z automobilov˘ch cisteren.
Pro men‰í spotﬁeby kyslíku je moÏno pouÏít urãitou modifikaci odpaﬁovací
stanice, kdy stabilní zásobník je nahrazen pﬁepravním kontejnerem s obsahem kapalného kyslíku 500–600 litrÛ. Pro malá zdravotnická zaﬁízení, kdy
pouÏití odpaﬁovací stanice by bylo neekonomické, se nejãastûji jako zdroj
kyslíku volí svazky tlakov˘ch lahví. Svazek tlakov˘ch lahví je mobilní zaﬁízení, ve kterém jsou lahve umístûny ve stojanu a spojeny jednoduch˘m potrubím. V‰echny lahve ve svazku mají jeden popﬁ. dva spoleãné v˘stupy,
coÏ umoÏÀuje spoleãné plnûní a vyprazdÀování. NejbûÏnûji pouÏívan˘ svazek se skládá z 12 lahví o objemu 50 litrÛ s plnícím tlakem 20 MPa, celkov˘ objem lahví ve svazku je tedy 600 litrÛ. Ze svazku je vysokotlak˘ plyn veden do redukãní stanice, kde se redukuje na provozní tlak.
Primárním zdrojem stlaãeného medicinálního vzduchu je kompresor. To je
zaﬁízení, které nasává okolní vzduch, stlaãuje ho na poÏadovanou úroveÀ
tlaku a pﬁes systém filtrÛ a ãistících zaﬁízení vypou‰tí do potrubních rozvodÛ. Jako záloÏní zdroj, pﬁípadnû tam, kde není k dispozici kompresor, slouÏí tlakové lahve se stlaãen˘m vzduchem, kter˘ je do rozvodÛ dodáván po
redukci tlaku v redukãní stanici.
Oxid dusn˘ se dodává v˘hradnû v tlakov˘ch lahvích, aÈ uÏ jednotliv˘ch ãi
spojen˘ch do svazku, v nichÏ je uchováván v kapalném stavu pod tlakem
pﬁibliÏnû 5 MPa. Tento tlak je pﬁed pﬁivedením plynu na místo jeho spotﬁeby redukován v redukãní stanici na provozní tlak.
Oxid uhliãit˘ se dodává pouze v tlakov˘ch lahvích, v nichÏ je uchováván
v kapalném stavu. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem tohoto plynu se jeho
tlak v lahvi pohybuje v závislosti na teplotû okolního prostﬁedí, v rozmezí
4–8 MPa. Tento tlak se opût redukuje v redukãní stanici, které je u tohoto
plynu tﬁeba pﬁedﬁadit ohﬁívací zaﬁízení. Nízká teplota proudícího plynu by
mohla zpÛsobit zamrznutí nûkteré z ãástí této redukãní stanice.
Jako zdroj podtlaku slouÏí vakuové pumpy, tzv. v˘vûvy. Je to zaﬁízení pracující na podobném principu jako kompresor, av‰ak v obráceném smûru.
Pro tvorbu podtlaku vysávají v˘vûvy vzduch z potrubí centrálního rozvodu
a po filtraci a ãi‰tûní jej vypou‰tûjí do okolního prostﬁedí. V centrálním rozvodu tak vzniká podtlak o hodnotû pﬁibliÏnû -100 kPa.
Redukãní stanice je zaﬁízení, ve kterém dochází k redukci tlaku plynu dodávaného z primárního zdroje na úroveÀ, která se pouÏívá v ukonãovacích
prvcích rozvodÛ. Tato úroveÀ se u v‰ech plynÛ pohybuje kolem 0,5 MPa.
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Redukãní stanice b˘vá umístûna v bezprostﬁední blízkosti primárního zdroje a pro kaÏd˘ zdroj je vÏdy jen jedna.
Redukãní centrála s uzávûry b˘vá umístûna na kaÏdém jednotlivém oddûlení, pﬁípadnû na kaÏdém patﬁe. Obsahuje mûﬁiãe tlaku v rozvodech
a hlavnû uzávûry, kter˘mi je moÏno v pﬁípadû potﬁeby uzavﬁít pﬁívod plynu
do celého oddûlení.
Mûﬁící body s napojením na panely alarmÛ
KaÏd˘ rozvod medicinálních plynÛ má nûkolik míst, na nichÏ je vhodné
kontrolovat stav procházejícího plynu, zejména zda vÛbec prochází a pod
jak˘m tlakem. Obecnû se doporuãuje mít centrální mûﬁící místo u redukãních stanic jednotliv˘ch primárních zdrojÛ a dále mûﬁící místa u kaÏdé redukãní centrály s uzávûry na jednotliv˘ch oddûleních, pﬁípadnû patrech.
Informace z takov˘chto mûﬁících míst b˘vají shromaÏìovány a vyhodnocovány automaticky v elektronické formû v kontrolních panelech, které
v pﬁípadû nesrovnalostí upozorní obsluhu prostﬁednictvím audiovizuálních
alarmÛ (napﬁ. blikající kontrolka pro ménû závaÏné nedostatky, popla‰ná
siréna pro závaÏné problémy a podobnû).
Ukonãovací prvky
V‰echny v˘‰e uvedené komponenty rozvodÛ jsou mezi sebou spojeny potrubím, aÈ uÏ jsou to pevné trubky nebo ohebné hadice. V prostorách u primárních zdrojÛ b˘vají vedeny na povrchu, v léãebn˘ch ãástech nemocnic
pak pod povrchem zdí. V jednotliv˘ch nemocniãních místnostech vyúsÈují
na povrch a jsou osazeny takzvan˘mi ukonãovacími prvky. Mezi ukonãovací prvky patﬁí lÛÏkové rampy, zdrojové mosty, stativy, stropní otoãné
komplexy a pod. Ukonãovací prvky b˘vají kromû v˘vodÛ plynÛ osazeny téÏ
elektrick˘mi ãi komunikaãními zásuvkami, osvûtlovacími tûlesy, pﬁípadnû
i dal‰ím pﬁíslu‰enstvím. Podrobnûji se o nich zmíníme v kapitole 5.4 Ukonãovací prvky centrálních rozvodÛ.
Jednotlivé nemocniãní místnosti b˘vají dle svého urãeného úãelu vybaveny rÛzn˘mi ukonãovacími prvky:
Operaãní sály mívají co nej‰ir‰í vybavení. Co se t˘ãe rozvodÛ plynÛ, b˘vají sem pﬁivedena v‰echna média – kyslík, rajsk˘ plyn, vzduch a podtlak.
VyúsÈují v otoãn˘ch komplexech s nastaviteln˘mi rameny, pevn˘ch zdrojov˘ch mostech ãi tubusech.
Pokoje intenzivní péãe b˘vají vybaveny podobnû jako operaãní sály, vût‰inou sem v‰ak není pﬁiveden rajsk˘ plyn a nejpouÏívanûj‰ím ukonãovacím
prvkem jsou zdrojové mosty.
BûÏné léãebné pokoje jsou nejãastûji vybaveny osvûtlovacími rampami
s v˘vody kyslíku a vzduchu.
34

35

zásobník
s kapaln˘m
kyslíkem

Obr. ã. 2

svazek lahví
se stlaãen˘m
kyslíkem (rezervní plyn)

stabilizátor

rezervní lahve
s redukãními
ventily

centrální
uzavírací
ventily

redukãní
stanice

redukãní
centrála

tabule alarmÛ

tabule alarmÛ

pokoj
intenzivní
péãe

lahve
s oxidem
dusn˘m
(N2O –
rajsk˘
plyn)

redukãní
stanice

centrální
kontrolní
pult

kompresory
+ ãisticí
a filtraãní
zaﬁízení pro
medicinální
vzduch

stabilizátor

ukonãovací
prvky rozvodÛ
(hlavní rampa,
pohyblivá ramena, ...)

Koneãné vyústûní rozvodÛ na povrch je v ukonãovacích prvcích vÏdy provedeno rychlospojkou. To je jednoduch˘ uzávûr, kter˘ se otevﬁe tím, Ïe se
do nûj zasune nástavec rychlospojky. Tento nástavec pak mÛÏe b˘t ohebnou hadicí ãi pevnû spojen s dal‰ím zaﬁízením, nejãastûji prÛtokomûrem
s pﬁíslu‰enstvím, odsávací sestavou, anesteziologick˘m pﬁístrojem, plicním ventilátorem, inkubátorem a dal‰ím vybavením. Rychlospojka a nástavec rychlospojky jsou vyrábûny v rÛzn˘ch provedeních pro rÛzné plyny
tak, aby byla zaji‰tûna vzájemná nezámûnnost rychlospojek a nástavcÛ.
V praxi to znamená, Ïe napﬁ. nástavec pro kyslík lze zasunout pouze do
rychlospojky pro kyslík a ne do Ïádné jiné.
Pro rychlospojky a ohebné hadice na medicinální plyny se pouÏívá stejné
barevné kódování, jako pro tlakové lahve:
kyslík
bílá
vzduch
kombinace ãerné a bílé
oxid dusn˘
modrá
oxid uhliãit˘
‰edá
podtlak
Ïlutá
Rezervním zdrojem plynu jsou tlakové lahve osazené redukãními ventily. KaÏdé nemocniãní oddûlení, pﬁípadnû kaÏdé patro, by mûlo b˘t vybaveno lahvemi se stlaãen˘m kyslíkem a se stlaãen˘m medicinálním vzduchem. Na takov˘to zdroj plynu se podrobnûji podíváme v kapitole 5.3 Tlakové lahve – zdroj medicinálního plynu.
5.2

Rozvody plynÛ v sanitních vozech

Zcela samostatnou kapitolou jsou rozvody medicinálních plynÛ v sanitních
vozech. Sanitní vozidla se rozdûlují do dvou základních skupin.
Vozidla pro dopravu ranûn˘ch, nemocn˘ch a rodiãek (vozidla dopravní
zdravotnické sluÏby, takzvané pﬁevozní sanitky), která vût‰inou Ïádné rozvody plynÛ nemají. Jako zdroj slouÏí dvoulitrová tlaková lahev s redukãním
ventilem.
Vozidla pro rychlou zdravotnickou pomoc (RZP), rychlou lékaﬁskou pomoc
(RLP) a pﬁepravu ranûn˘ch a nemocn˘ch na del‰í vzdálenosti b˘vají vybavena jednoduch˘m rozvodem kyslíku. Jako primární zdroj slouÏí jedna
ãi dvû tlakové lahve o objemu 10 l, osazené redukãními ventily. Vlastní rozvod je proveden ohebn˘mi kyslíkov˘mi hadicemi, které jsou napojeny na
redukãní ventil tlakové lahve a dále vedeny mezi vnûj‰í karosérií vozu a jeho vnitﬁní zástavbou. Rozvody vyúsÈují rychlospojkami v pﬁíhodn˘ch místech zástavby, tj. v místech uloÏení plicního ventilátoru, poblíÏ hlavové ãásti lehátka a pod.
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5.3

Tlakové lahve – zdroj medicinálního plynu

V místech, kde nejsou k dispozici centrální rozvody plynÛ, slouÏí jako jejich
zdroj tlakové lahve. Jednotlivé typy a velikosti lahví jsou podrobnû popsány v kapitole 3. Distribuce medicinálních plynÛ.
V tlakové lahvi, jak uÏ její název napovídá, je plyn uskladnûn pod vysok˘m
tlakem. Plyn pod takov˘mto tlakem je pro léãebné úãely nepouÏiteln˘, jeho tlak je proto nutné pﬁed pouÏitím u pacienta sníÏit. K tomu slouÏí jednoduché zaﬁízení zvané redukãní ventil. Plyn v lahvi je uchováván pod tlakem
do 20 MPa, v souãasnosti se zaãínají roz‰iﬁovat i tlakové lahve s plnícím
tlakem 30 MPa; tlak plynu pouÏitelného u pacienta se po prÛchodu redukãním ventilem pohybuje v rozmezí 0,1–0,5 MPa.
5.3.1 Redukãní ventily
V‰echny redukãní ventily mají nûkolik spoleãn˘ch rysÛ (viz obr. ã. 3):
● montují se pomocí pﬁevleãné matice ❶ na v˘stupní závit uzavíracího
ventilu lahve (star‰í typy pomocí utahovacího klíãe, modernûj‰í pouh˘m
dotaÏením rukou); spojení mezi uzavíracím ventilem lahve a redukãním
ventilem je tûsnûno pomocí o-krouÏku
● mají manometr ❷, kter˘ mûﬁí tlak plynu vstupujícího do redukãního ventilu, tudíÏ i mnoÏství plynu zb˘vajícího v lahvi (ãím je tlak plynu vstupujícího do redukãního ventilu niÏ‰í, tím je v lahvi ménû plynu)
● redukují tlak plynu v lahvi (napﬁ. 20 MPa) na tlak pouÏiteln˘ u pacienta
(napﬁ. 0,35 MPa)
● mají pojistn˘ otevírací ventilek
❸, kter˘ v pﬁípadû nechtûného
❷
vzrÛstu v˘stupního tlaku vypustí
nepotﬁebn˘ plyn do okolní atmosféry, ãímÏ ochrání pacienty, ale
i obsluhu ãi pﬁípadnû zdravotnic❶
kou techniku, která je k v˘stupu
redukãního ventilu pﬁipojena
● jsou vybaveny v˘stupním pﬁipo❹
jením pro napojení pacienta nebo dal‰ího zaﬁízení (hadicov˘
nástavec, rychlospojka) ❹

Obr. ã. 3 – redukãní ventil
s pevnû nasazen˘m v˘stupním tlakem
a prÛtokem

❸
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Redukãní ventily existují ve dvou základních provedeních:
● redukãní ventil s pevnû nastaven˘m v˘stupním tlakem a prÛtokem (obr.
ã. 3) b˘vá nejãastûji na svém v˘stupu osazen rychlospojkou a slouÏí
hlavnû jako napájecí zdroj zdravotnick˘ch pﬁístrojÛ (anesteziologické
pﬁístroje, ventilaãní pﬁístroje, inkubátory) ãi jednoduch˘ch rozvodÛ (napﬁ. v sanitních vozech)
● redukãní ventil s nastaviteln˘m v˘stupním tlakem ãi prÛtokem (obr.
ã. 4), u kterého mÛÏe obsluhující personál nastavit poÏadované v˘stupní charakteristiky. Nejãastûji se pouÏívá redukãní ventil s nastaviteln˘m
v˘stupním prÛtokem.
Takov˘ ventil je vybaven voliãem prÛtoku
❶ a pouÏívá se hlavnû k dávkování kyslíku pﬁímo do inhalaãní
polomasky pacienta
v rozmezí 1–15 litrÛ
❶
za minutu. Pro pﬁipojení inhalaãní polomasky prostﬁednictvím prodluÏovací hadiãky slouÏí hadicov˘
nástavec na v˘stupu
redukãního ventilu ❷

❷
Obr. ã. 4 – redukãní ventil
s voliteln˘m v˘stupním prÛtokem

Pro informaci uvádíme tabulku orientaãních ãasÛ trvání náplnû tlakov˘ch
lahví s kyslíkem pﬁi nejpouÏívanûj‰ích hodnotách prÛtoku:
Objem Plnicí
lahve tlak
litry MPa
2
15
2
20
5
15
10
15
10
20
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Objem
PrÛtok (l/min) / Doba trvání (hod:min)
náplnû
m3
litry
2
4
5
9
12
15
0,3
300 2:30 1:15 1:00
0:33 0:25 0:20
0,4
400 3:20 1:40 1:20
0:44 0:33 0:27
0,8
800 6:40 3:20 2:40
1:29 1:07 0:53
1,6
1600 13:20 6:40 5:20
2:58 2:13 1:47
2,2
2200 18:20 9:10 7:20
6:04 3:03 2:27

Ideálním ﬁe‰ením pro mobilní pracovi‰tû (napﬁ. sanitní vozy, pﬁevozní lÛÏka a pod.) je kombinovan˘ redukãní ventil (obr. ã. 5), kter˘ v sobû spojuje
vlastnosti a v˘hody obou typÛ ventilÛ. Redukãní ventil je osazen jak v˘stupní rychlospojkou s pevnû nastaven˘m v˘stupním tlakem a prÛtokem
❶, tak i voliãem prÛtoku ❷ pro nastavení dávkovaného mnoÏství kyslíku.
Obsluhující personál s ním mÛÏe napájet napﬁ. transportní ventilátor i dávkovat kyslík pro inhalaci souãasnû.

❷
❶
Obr. ã. 5 – kombinovan˘ redukãní ventil

Tlaková lahev má oproti centrálnímu rozvodu jednu v˘znamnou v˘hodu –
pﬁedstavuje mobilní zdroj medicinálního plynu, se kter˘m je moÏno se dostat kamkoli. Malá, napﬁ. dvoulitrová tlaková lahev s kyslíkem osazená
kombinovan˘m redukãním ventilem je velmi snadno pﬁenosn˘m a univerzálním zdrojem. Na druhé stranû je tlaková lahev zaﬁízení, se kter˘m je tﬁeba manipulovat obezﬁetnû, neboÈ plyn je v ní uchováván pod velk˘m tlakem a v pﬁípadû nehody mÛÏe b˘t tlaková lahev velmi nebezpeãná. DodrÏováním hlavních zásad pro manipulaci s tlakov˘mi lahvemi lze v‰ak
bezpeãnost zv˘‰it na nejvy‰‰í moÏnou úroveÀ. V‰echny tyto zásady pochopitelnû platí i pro manipulaci s redukãními ventily:
●
●

●

Kyslík pﬁi vysoké koncentraci nesmí pﬁijít do styku s mastnotou
a neãistotami – je v˘bu‰n˘!
Proto pﬁi manipulaci s kyslíkov˘mi pﬁístroji je tﬁeba mít ruce
suché – zbavené mastnot i pleÈov˘ch krémÛ!
Vyvarovat se styku pﬁístrojÛ s v˘robky napu‰tûn˘mi tuky (oleji)!
Îádnou z komponent zaﬁízení nepromazávat!
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●
●
●
●

●
●

V blízkosti kyslíkov˘ch zaﬁízení je zakázáno kouﬁit a manipulovat
s otevﬁen˘m ohnûm!
Tlakové lahve musí b˘t vÏdy upevnûny tak, aby nehrozil jejich
pád a tím pﬁípadné poru‰ení uzavíracího ventilu lahve!
Tlakové lahve nesmí b˘t umístûny v blízkosti zdrojÛ tepla
a hoﬁlav˘ch materiálÛ!
Pﬁi podezﬁení, Ïe jsou lahev nebo redukãní ventil po‰kozeny,
musí b˘t viditelnû oznaãeny, vyﬁazeny z provozu a vráceny
dodavateli!
Po‰kozené lahve a redukãní ventily smí opravovat pouze
autorizovaná servisní firma!
Zhruba jednou za pÛl roku vymûnit tûsnûní (o-krouÏek) vstupní
pﬁípojky; pouÏívat pouze originální tûsnûní dodaná v˘robcem ãi
autorizovan˘m dodavatelem redukãního ventilu!

Pro pﬁipomenutí zde uvádíme i postup správné montáÏe redukãního ventilu na tlakovou lahev a jeho zpûtné demontáÏe:
A) Instalace redukãního ventilu na tlakovou lahev a jeho pouÏití
1. sejmout ochrann˘ kryt uzávûru lahve
2. pﬁed montáÏí redukãního ventilu odstranit pﬁípadné neãistoty z v˘stupu
uzavíracího ventilu lahve: pomalu otvírat uzavírací ventil (proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek), dokud nezaãne unikat plyn (ozve se syãení), uzavírací ventil ihned znovu uzavﬁít
3. pﬁevleãnou matici redukãního ventilu plynule na‰roubovat na v˘stupní
‰roubení uzavíracího ventilu, rukou pevnû dotáhnout – k dotaÏení nepouÏívat Ïádné klíãe ani kle‰tû, tûsnící plochy tohoto spoje jsou uzpÛsobeny k tomu, aby tûsnosti bylo dosaÏeno pouh˘m utaÏením rukou
(v˘jimkou jsou staré typy redukãních ventilÛ, u nichÏ je tﬁeba pﬁevleãnou
matici dotáhnout utahovacím klíãem; tyto zastaralé typy se dnes jiÏ nevyrábûjí a doporuãuje se vymûnit je za novûj‰í)
4. pﬁesvûdãit se, Ïe na voliãi prÛtoku redukãního ventilu je nastavena
nula „0“
5. na v˘stup redukãního ventilu na‰roubovat pomocí vstupního ‰roubení
zvlhãovací lahev – opût nepouÏívat Ïádné utahovací nástroje, staãí pevné dotaÏení rukou
6. na v˘stupní hadicov˘ nástavec zvlhãovaãe nasadit hadiãku inhalaãní
polomasky
7. pomalu otvírat uzavírací ventil tlakové lahve (proti smûru hodinov˘ch ruãiãek), souãasnû sledovat nárÛst tlaku plynu na manometru redukãního
ventilu, kdyÏ tlak jiÏ nestoupá, je uzavírací ventil plnû otevﬁen
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8. na voliãi prÛtoku nastavit poÏadovanou hodnotu, která se zobrazuje ve
v˘ﬁezu ovladaãe
B) Uzavﬁení ventilÛ (pokud jiÏ plyn není potﬁeba)
1. uzavﬁít uzavírací ventil lahve
2. na manometru sledovat pokles tlaku v redukãním ventilu, ve chvíli, kdy
klesne na nulu, pﬁestane plyn proudit
3. voliã prÛtoku nastavit do polohy nula „0“
4. zaﬁízení je pﬁipraveno k dal‰ímu pouÏití (viz bod A/7)
C) DemontáÏ redukãního ventilu
1. uzavﬁít uzavírací ventil lahve
2. na manometru sledovat pokles tlaku v redukãním ventilu, ve chvíli, kdy
klesne na nulu, pﬁestane plyn proudit
3. voliã prÛtoku nastavit do polohy nula „0“
4. od zvlhãovací lahve odpojit hadiãku polomasky, vstupní ‰roubení zvlhãovací lahve rukou od‰roubovat z v˘stupního ‰roubení redukãního ventilu
5. rukou vy‰roubovat vstupní matici redukãního ventilu z uzavíracího ventilu
6. pﬁibliÏnû kaÏd˘ch 6 mûsícÛ vymûnit tûsnûní vstupní pﬁípojky redukãního ventilu
7. pokud redukãní ventil nebude del‰í dobu pouÏíván, uloÏit jej na suchém
a ãistém místû
5.3.2 Integrované ventily
Nejmodernûj‰ím trendem jsou v souãasnosti tzv. integrované ventily. Je to
zaﬁízení obsahující jak uzavírací ventil lahve, tak i redukãní ventil. Integrovan˘ ventil upevÀuje na tlakovou lahev v˘robce tlakov˘ch lahví a vymontovat ho mÛÏe pouze v˘robce ãi jeho autorizovan˘ zástupce. U integrovan˘ch ventilÛ tak odpadá pro zdravotnick˘ personál nejkritiãtûj‰í ãást manipulace s tlakov˘mi lahvemi a redukãními ventily. Touto nejkritiãtûj‰í ãástí je
instalace redukãního ventilu na uzavírací ventil lahve a otevírání uzavíracího ventilu, kdy plyn zaãíná proudit z lahve do redukãního ventilu. Právû pﬁi
této nesprávnû provádûné instalaci dochází k nejvût‰ímu poãtu nehod.
Nejãastûj‰í nehodou je unikání kyslíku v nedostateãnû utaÏeném spojení
mezi redukãním ventilem a uzavíracím ventilem a jeho hoﬁení, ãasto podpoﬁené pﬁítomností mastnoty a jin˘ch neãistot.
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❶ ãep pro na‰roubování ventilu do tlakové lahve
❷ otoãn˘ ovladaã uzavíracího ventilu se
zabudovan˘m manometrem pro kontrolu mnoÏství plynu v lahvi
❸ rychlospojka pro pﬁipojení dal‰ích lékaﬁsk˘ch pﬁístrojÛ
❹ otoãn˘ ovladaã pro nastavení prÛtoku
plynu
❺ hadicov˘ nástavec pro pﬁipojení inhalaãní polomasky

❺

❹

❸
❷

❶
Obr. ã. 6 – integrovan˘ ventil

5.4

Ukonãovací prvky centrálních rozvodÛ

Jak jsme se jiÏ zmínili v kapitole 5.1 Centrální rozvody medicinálních plynÛ, jsou plyny vedeny potrubím aÏ na místo jejich pouÏití, kde potrubí vyúsÈují na povrch do ukonãovacích prvkÛ.
NejbûÏnûj‰ím a také nejjednodu‰‰ím ukonãovacím prvkem je lÛÏková
rampa. PouÏívá se na pacientsk˘ch pokojích v lÛÏkov˘ch ãástech nemocnic. Obvykle k lÛÏku pﬁivádí rozvody kyslíku a vzduchu, elektrick˘ proud
a b˘vá osazena zdíﬁkou pro pﬁipojení tlaãítka na pﬁivolání sestry, pﬁípadnû
zdíﬁkou pro pﬁipojení komunikaãního telefonu. Obsahuje téÏ osvûtlení pacientského lÛÏka, pﬁípadnû nahoru smûﬁující osvûtlení místnosti.

Obr. ã. 7 – lÛÏková rampa
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Obr. ã. 8 – zdrojov˘ most

Na oddûleních JIP ãi ARO se nejãastûji setkáváme s takzvan˘mi zdrojov˘mi mosty. B˘vají vybaveny rychlospojkov˘mi vyústûními rozvodÛ kyslíku, vzduchu a vakua, dále pak elektrick˘mi a komunikaãními pﬁípojkami.

Tubusy jsou nejpouÏívanûj‰ím zdrojem plynÛ a elektrického proudu pro
operaãní a zákrokové sály. Obsahují
v˘vody v‰ech plynÛ – kyslíku, vzduchu, rajského plynu, vakua a elektrické pﬁípojky. âasto b˘vají osazeny
otoãn˘mi rameny napﬁ. pro zavû‰ení
infúzních roztokÛ.
Obr. ã. 9 – tubus
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Podobnû jako tubusy, i otoãné
komplexy najdeme hlavnû na
operaãních sálech. Jejich vybavení je stejné jako u tubusÛ,
navíc jsou otoãné podél své
osy, ãasto mívají i v˘kyvná ramena, na která se dají umístit
napﬁ. monitory anesteziologick˘ch pﬁístrojÛ a pod.

Obr. ã. 10 – otoãn˘ komplex

V‰echny ukonãovací prvky samy o sobû neslouÏí k terapeutick˘m úãelÛm,
jsou pouze zdrojem plynÛ a energií pro dal‰í pﬁístroje. Pomocí ohebn˘ch
hadic se pﬁipojují k anesteziologick˘m pﬁístrojÛm, plicním ventilátorÛm
a podobnû.
NejbûÏnûj‰ím zaﬁízením, které
se pﬁipojuje k rychlospojkov˘m
v˘vodÛm kyslíku nebo vzduchu, je prÛtokomûr. Je to jednoduché zaﬁízení na ovládání
prÛtoku plynu, kter˘m se dávkuje pﬁesné mnoÏství plynu
pﬁitékajícího k pacientovi.
Existují dva základní typy prÛtokomûrÛ: plovákov˘ a okénkov˘. Rozli‰ují se tak podle
zpÛsobu indikace protékajícího
mnoÏství plynu.

Obr. ã. 11 – plovákov˘ prÛtokomûr
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U plovákového prÛtokomûru ukazuje obsluhujícímu personálu nastavenou hodnotu mnoÏství plynu protékajícího prÛtokomûrem plovák, kter˘ se
vertikálnû pohybuje v prÛtokové trubici.
Toto mnoÏství se nastavuje pomocí otoãného ovladaãe na boku prÛtokomûru. Plovákov˘ prÛtokomûr musí b˘t v dobû pouÏívání udrÏován ve vertikální poloze, aby byly namûﬁené hodnoty prÛtoku pﬁesné.
Okénkov˘ prÛtokomûr obsahuje otoãn˘
ovladaã s v˘ﬁezem – okénkem. Otáãením
ovladaãe se v okénku objevují hodnoty nastaveného v˘stupního prÛtoku. Takov˘to prÛtokomûr je odoln˘ proti nárazÛm a namûﬁené
hodnoty prÛtoku jsou pﬁesné pﬁi jakékoli poloze prÛtokomûru.

Obr. ã. 12 – okénkov˘ prÛtokomûr
s drÏákem na li‰tu

V pﬁípadû dlouhodobé kyslíkové terapie (del‰í neÏ pﬁibliÏnû 30 minut) se doporuãuje zvlhãovat kyslík dodávan˘ pacientovi. To se provádí pomocí takzvan˘ch zvlhãovacích lahví.
Zvlhãovací lahev se nejãastûji pﬁi‰roubuje pﬁímo na prÛtokomûr a naplní se destilovanou
vodou. Kyslík protéká vodou a zvlhãuje se.

Obr. ã. 13 – plovákov˘ prÛtokomûr
se zvlhãovací lahví

45

Koneãné pﬁivedení inhalovaného kyslíku k pacientovi se provádí pomocí
inhalaãní polomasky nebo pomocí nosních br˘lí (nosních kanyl), které se pﬁipojují kyslíkovou hadiãkou na hadicov˘ nástavec na v˘stupu z prÛtokomûru nebo zvlhãovací lahve.

Obr. ã. 14 – kyslíková inhalaãní polomaska a nosní kanyly
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6.

Související normy a pﬁedpisy

Zákon ã. 79/1997 Sb., o léãivech a o zmûnách a doplnûní nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
Vyhlá‰ka MZ âR a MZem âR ã. 296/2000 Sb., kterou se stanoví správná
v˘robní praxe, správná distribuãní praxe a bliÏ‰í podmínky povolování v˘roby a distribuce léãiv, vãetnû modifikovan˘ch krmiv ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ
âesk˘ lékopis 2002
Pokyn SÚKL VYR-32

– Pokyny pro správnou v˘robní praxi.

âSN EN 1089-1

Lahve na pﬁepravu plynÛ – Oznaãování lahví (kromû lahví na LPG)
– âást 1: Znaãení raÏením (07 8500)

âSN EN 1089-2

Lahve na pﬁepravu plynÛ – Oznaãování lahví (kromû lahví na LPG)
– âást 2: Informaãní nálepky (07 8500)

âSN EN 1089-3

Lahve na pﬁepravu plynÛ – Oznaãování lahví (kromû lahví na LPG)
– âást 3: Barevné znaãení (07 8500)

âSN ISO 7225

Lahve na pﬁepravu plynÛ – Bezpeãnostní nálepky
(07 8501)

âSN 07 8304

Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla.

Vyhlá‰ka âÚBP a âeského báÀského úﬁadu ã. 21/79 Sb., kterou se urãují vyhrazená plynová zaﬁízení a stanoví nûkteré podmínky k zaji‰tûní jejich
bezpeãnosti, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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âeská asociace technick˘ch plynÛ

Co je
Firmy, které v âeské republice
vyrábûjí a/nebo plní a distribuují
technické plyny a firmy, které
vyrábûjí zaﬁízení pro jejich v˘robu
a distribuci, zaloÏily âeskou
asociaci technick˘ch plynÛ
(âATP), která má formu zájmového
sdruÏení právnick˘ch osob. âATP
je specializované sdruÏení Svazu
chemického prÛmyslu âR (SCHP)
a ãlen European Industrial Gases
Assotiation (EIGA).

Jaké má

jako zprostﬁedkovatel informací

ãlenské firmy

prodejní partneﬁi

dopravci

uÏivatelé

vûda a v˘zkum

úﬁady

svazy

Pﬁedmûtem ãinnosti Asociace je:
●

podpora bezpeãnosti práce
a ochrany Ïivotního prostﬁedí pﬁi
v˘robû, úpravû, skladování,
pﬁepravû, pouÏívání
a zne‰kodÀování technick˘ch
plynÛ,

●

spolupráce v komisích, které
pﬁipravují zákony, pﬁedpisy,
normy a dal‰í smûrnice ve sféﬁe
bezpeãnosti a ochrany Ïivotního
prostﬁedí,

●

poradenství v otázkách
bezpeãnosti práce a ochrany
Ïivotního prostﬁedí.

âlenská schÛze

Pﬁedstavenstvo

Tajemník

Pracovní komise
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úkoly?

organizace

âATP zaji‰Èuje plnûní pﬁedmûtu své
ãinnosti formou:
poradenství,
podpory bezpeãnostnû
technického vzdûlávání,
● v˘mûny informací o pﬁíslu‰n˘ch
bezpeãnostních událostech a jejich
rozbor,
● v˘mûny informací o bezpeãnostnû
relevantních v˘sledcích a jejich
rozbor,
● vypracování norem, smûrnic
a doporuãení.
●
●

Jednotlivé úkoly jsou plnûny pracovními
komisemi, které mají na starosti technické,
normalizaãní, bezpeãnostnû technické
a ekologické úkoly, pﬁípadnû úkoly z jin˘ch
pracovních oblastí. Pracovní komise jsou
sestaveny ze zástupcÛ jednotliv˘ch ãlenÛ
âATP. âleny komisí jsou jmenováni zvlá‰tû experti pracující v pﬁíslu‰n˘ch oborech,
popﬁípadû v mezinárodních pracovních
skupinách. Externí znalci mohou b˘t jmenováni jako ãlenové pracovních komisí po
schválení pﬁedstavenstvem âATP. Asociace mÛÏe publikovat v‰echna rozhodnutí
uãinûná pracovními komisemi jako oficiální nebo interní doklady.

Co jsou technické
plyny?

âlenské firmyMMM
acp âeská republika s.r.o.
Ke Skále 3561
434 01 Most-Rudolice

K technick˘m plynÛm patﬁí v první ﬁadû
plyny získávané destilací kapalného
vzduchu – kyslík, dusík, argon – dále plyny získávané chemick˘mi procesy – acetylen, vodík, oxid uhliãit˘. Do oblasti technick˘ch plynÛ se dále zahrnují jejich
smûsi, vzácné a zvlá‰tû ãisté plyny. Samostatnou skupinu tvoﬁí plyny medicinální (napﬁ. kyslík, dusík, oxid uhliãit˘, oxid
dusn˘ a nûkteré smûsi).
Své vyuÏití nacházejí technické plyny ve
v‰ech oblastech hospodáﬁství – od v˘roby kovÛ pﬁes jejich zpracování, chemick˘
prÛmysl, potravináﬁskou techniku aÏ po
stavební prÛmysl –, ale také v oblastech
lékaﬁství, v˘zkumu a v˘voje. Nepostradatelné jsou rovnûÏ pro ochranu Ïivotního prostﬁedí.

AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Technické plyny ﬁe‰í rozmanité úkoly:

Riessner Gase s.r.o.
Komenského 961, 267 51 Zdice

Kyslík urychluje oxidaãní procesy a zvy‰uje tím kapacitu, napﬁ. pﬁi biologickém
ãi‰tûní odpadní vody, ale také ve vysoké
peci a pﬁi ﬁezání kovÛ. SniÏuje souãasnû
mnoÏství emisi oxidu dusíku do ovzdu‰í,
jestliÏe je pouÏíván místo vzduchu v rÛzn˘ch chemick˘ch procesech. Inertní plyny jako dusík nebo argon chrání pﬁed neÏádoucími reakcemi jak pﬁi chemick˘ch
procesech, tak pﬁi balení potravin a pﬁi
sváﬁení v ochranné atmosféﬁe. Chlad
zkapalnûn˘ch plynÛ zpevÀuje základy
staveb, umoÏÀuje mletí termoplastÛ
a supravodivost. Kalibraãní plyny s pﬁesnû definovan˘m podílem jednoho ãi více
plynÛ se pouÏívají pro mûﬁicí techniku jako referenãní materiály, napﬁ. pﬁi mûﬁení
emisí a imisí, v lékaﬁství a pod. Od ruãní
práce pﬁes prÛmyslovou v˘robu aÏ po
vyuÏití v High-Tech oborech jsou technické plyny stále dÛleÏitûj‰ím faktorem ekologického a ekonomického pracovního
procesu.

Rotarex Praha spol. s r.o.
PlzeÀská ul., 347 01 Tachov

AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Ústecká 30, 405 30 Dûãín
APT s.r.o.
V Potoãkách 1537/8
143 00 Praha 4
CRYOSERVIS s.r.o.
Vojanova 22, 405 02 Dûãín 8
GCE s.r.o.
ÎiÏkova 381, 583 14 Chotûboﬁ
Chart – Ferox a.s.
Ústecká 30, 405 30 Dûãín
LINDE TECHNOPLYN a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Messer Technogas spol. s r.o.
Zelen˘ pruh 99, 140 50 Praha 4

SIAD CZECH spol. s r.o.
435 22 BraÀany u Mostu
VÍTKOVICE Lahvárna a.s.
Ruská 24/83
706 00 Ostrava-Vítkovice
Wimmer
Transportdienst, spol. s r. o.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
tel.: 272100143, 272100100
fax: 272100158
E-mail: catp@catp.cz
www.catp.cz
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