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Proč nepoužívat PVC ve 
zdravotnictví?
PVC (polyvinylchlorid) je plast, jehož 
vývýv robu, používžívží ání i likvidaci provází 
úniky toxickýniky toxickýniky toxick ch látek. Je to dáno pře-
devším jeho složením. Kromě chlóru 
se PVC skládá ze stovek přísad, které 
zajišťují konečnému výrobku požado-
vané vlastnosti, jako je průhlednost  či 
pružnost. Mnohé z těchto přísad jsou 
známé títít m, že poškozují lidské zdraví zdraví zdrav
a životní prostředí. Patří mezi ně napří-
klad těžké kovy, jako je  olovo, a mnoho 
dalších látek. Jako změkčovadla se  nej-
častěji používajžívajží í estery kyseliny ftalové, 
neboli ftaláty.  Tyto látky však nejsou 
v PVC pevně vázány a během používžívží ání 
se uvolňují do prostředí. Obzvláště při 
používžívží ání zdravotních pomůcek vyro-
bených z takovéhoto materiálu je vliv 
na lidské zdravízdravízdrav , ve spojitosti s expozicí 
ftaláty zřejmý. 

Ftaláty a zdraví
Ftaláty představují poměrně širokou 
skupinu chemickýskupinu chemickýskupinu chemick ch látek.  Používajžívajží í se 
zejména jako změkčovadla v plastech 
(nejčastěji v PVC), přísady v kosmetice, 
ale také v insekticidech či jako adhesi-
va. Jak tomu bylo v dějinách používžívží ání 
chemikálií již mnohokrát, ukázalo se, 
že někteří zástupci ze skupiny původně 
neškodných látek působí negativně na 
lidské zdravízdravízdrav . Mezí problematické ftalá-
ty patří především di-2-ethylhexyl ftalát 
(DEHP), který je také nejrozšířenější, 
dále dibutyl ftalát (DBP) a benzylbutyl 
ftalát (BBP). Používžívží ání nejrizikověj-
ších ftalátů bylo zakázáno v kosmetice, 
v hračkách a dalších vých vých v robcích pro děti. 
Ovšem žádná legislativa zatílegislativa zatílegislativa zat m neupra-
vuje jejich používžívží ání  ve zdravotnickýve zdravotnickýve zdravotnick ch 
pomůckách vyrobených z měkčeného 
PVC. 

Fakta o DEHP 
DEHP je bezbarvá kapalina, zpravi-
dla bez zápachu.  Používžívží á s k měkčení 
z podstaty tvrdého PVC  a ke zlepšení 
jeho pružnosti a zpracovatelnosti.

 DEHP je podle studií prováděných na 
zvířzvířzv atech znám jako jedovatá látka 
ohrožující schopnost reproduk-
ce (poškozování samčího i samičího 
rozmnožovacího ústrojí),í),í způsobující 
vrozené vady (např. kosterní vady, 

oční vady, vady nervového seskupení 
tvořícího základ nervové soustavy star-
šího embrya), kardiovaskulární pro-
blémy a neplodnost. DEHP rovněž
poškozuje ledviny a játra, kde se
hromadí.1,2,3,4,5,6,7,8

 Inhalace DEHP zvyšuje riziko respi-
račních onemocnění (astmatu) a alergií.9

 Směrnice Evropské unie 67/548/EHS 
označila DEHP jako látku jedovatou 
z hlediska reprodukce. K označe-
ní nebezpečnosti této látky se používa-žíva-ží
jí věty R60 (může ohrozit reprodukci) 
a R61 (může poškodit nenarozené dítě).

 DEHP není v PVC pevně vázán a bě-
hem používžívží ání se uvolňuje do pro-
středředř í (nap (nap ( ř. vypařováním z PVC pod-
lahovýlahovýlahov ch krytin, vnitřního vybavení aut 
nebo kancelářskýskýsk ch potřeb) či přímo do 
lidského těla (např. z hraček, potravino-
vývýv ch obalů či zdravotních pomůcek). 

 DEHP se snadno rozpouští v te-
kutinách, které obsahují tuk. Ta-
kovou tekutinou je krev, krevní deriváty, 
mateřské mléko a přípravky pro parente-
rální a enterální výžvýžv ivu, jejichž prostřed-
nictvínictvínictv m se pak tato jedovatá látka snad-
něji dostávává á do lidského organismu. 10

 Zdravotní pomůcky  běžně obsahují 
v průměru 20 – 40 % DEHP. 

Příklady zdravotnického 
vybavení z PVC
 Krevní vaky a sety

 Okruhy pro plazmaferézu

 Nosogastrické sondy

 Dialyzační sety, vaky

 Katétry 

 Zásobníky na nitrožilní roztoky 

 Zásobníky na nitrožilní výžvýžv ivu 

 Součásti systému nitrožilní výžvýžv ivy 

 Laboratorní potřeby 

 Inhalační masky 

Nejvíce ohrožené 
skupiny pacientů
Z hlediska expozice ftaláty jsou nejexpo-
novanější skupinou pacienti na dialýze 
a novorozenci na jednotkách intenziv-
ní péče, protože přicházejí do blízké-

Zdravotnictví 
bez PVC – 
příklady 
náhrad PVC 
v ČR a ve 
světě
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ho a často  opakovaného styku s řadou 
zdravotnickýzdravotnickýzdravotnick ch pomůcek obsahujících 
tyto látky. Obzvláště citlivé na působe-
ní ftalátů jsou předčasně narozené děti, 
protože jejich reprodukční systém je stá-
le ve výle ve výle ve v vinu a mývinu a mý álo váží (příjem ftalátů 
na kg hmotnosti je vyšší).šší).šší

ZvýšZvýšZv ená expozice ftaláty hrozí zejména 
při  následujících procedurách: 

 transfútransfútransf ze krve

 úplná parenterální a enterální výžvýžv iva

 respirační terapie

 vývýv měnná transfútransfútransf ze  

Existuje vhodná 
alternativa
Ohrožení zdravízdravízdrav , v souvislosti s používžívží á-
ním PVC lze omezit. Vým PVC lze omezit. Vým PVC lze omezit. V robci a dodavate-
lé mají ve své nabídce řadu alternativních 
produktů, které se postupně prosazují 
na trhu. Mezi alternativní materiály patří 
polyethylen, polypropylen, polyuretan, 
silikon, ethylen vinyl acetát a vít a vít a v cevrstvé 
plasty. Mezi evropské vývýv robce zdravot-
nickýnickýnick ch pomůcek bez obsahu PVC patří 
například BBraun Medical, Baxter, 
Clinico, Fresenius Medical Care 
a Gambro AB. 

Následující příklady “dobré praxe“  uka-
zují, že se lze ve zdravotnictví e se lze ve zdravotnictví e se lze ve zdravotnictv vyhnout 
nebezpečným látkám, jako je DEHP.

Praxe zdravotnictví bez 
PVC
Zdravotnické pomůcky vyrobené 
z PVC se stále hojně používají 
v nemocnicích po celém světě, 
přestořestoř že obsahují množství ftalá-
tů, které jsou známy negativním 
vlivem na zdraví. V České republice 
si rizika spojená s používžívží áním zdravot-
ních pomůcek z PVC měkčeného ftaláty 
uvědomuje stále víle víle v ce odborníků.  Přesto  
je omezování PVC ve zdravotnictví  PVC ve zdravotnictví  PVC ve zdravotnictv pro-
ces velmi pozvolný, což je způsobeno 
zatízatízat m zpravidla vyšší cenou alternativ, ale 
také stále ještě nedostatečným povým pový ědo-
mím o této problematice. 

Faktory úspěchu 
při náhradách PVC 
v nemocnicích
 Náhrada pomůcek z PVC  by v ne-
mocnici měla probíhat na víhat na víhat na v ce než jed-
nom oddělení. Při odběru většího obje-
mu zboží pak mohou být s dodavateli 
dohodnuty lepší cenové podmínky, což 
je zásadní faktor zejména pro nákupní 
oddělení nemocnice.

 Pokud se nemocnice rozhodne na-
hrazovat PVC produkty, měla by začít 
u těch, kde je nejmenší cenový cenový cenov rozdíl 
mezi výmezi výmezi v robkem z PVC a jeho alternati-
vou (například IV vaky).

 Pozornost médií přibližuje  proble-
matiku ftalátů a PVC široké veřejnosti 
včetně ministerstva zdravotnictvíministerstva zdravotnictvíministerstva zdravotnictv . V té-
to souvislosti je velmi užitečné spolu-
pracovat s neziskovýpracovat s neziskovýpracovat s neziskov mi organizacemi, 
které mají v komunikaci s médii boha-
tou zkušenost.

 To, zda se zdravotní pomůcky bez 
PVC či ftalátů osvědčily v praxi, musí 
ohodnotit jednotlivá oddělení, na kte-
rých se používajžívajží í.

 Pro úspěšné omezování PVC je důle-
žitá intenzivní spolupráce mezi obchod-
ní sekcí nemocnice, jednotlivýnemocnice, jednotlivýnemocnice, jednotliv mi oddě-
leními a dodavateli zdravotních potřeb. 

Perinatologické oddělení 
bez PVC ve Fakultní 
nemocnici Olomouc
Po zvážení rizik souvisejících s ftaláty, 
bylo rozhodnuto o náhradě PVC po-
můcek na perinatologickém centru Fa-
kultní nemocnice v Olomouci. Mezi lety 
2003 a 2005 se podařilo nahradit většinu 
zdravotnickýzdravotnickýzdravotnick ch pomůcek z PVC (95%), 
které přichází do kontaktu s novorozen-
ci.  Výci.  Výci.  V jimku tvoří pouze endotracheální 
kanyly, u kterých nebyla na trhu zatích nebyla na trhu zatích nebyla na trhu zat m 
nalezena vhodná alternativa.

Harmonogram
Podzim 2002: FN Olomouc obdržela 
dopis od sdružení Arnika, upozorňující 
na problematiku PVC zdravotních po-
můcek.

2003: Byla zahájena spolupráce 
mezi FN Olomouc a sdružením 
Arnika na problematice PVC v neo-

natologii. Na Neontologickýnatologii. Na Neontologickýnatologii. Na Neontologick ch dnech  
vedla Arnika pro zdravotníky seminář 
o problematice PVC. 

Podzim 2003 – jaro 2004: Na 
perinatologickém oddělení proběhl 
PVC audit s následujícími závěry:

 Na oddělení se používžívží á celkem 106 
vývýv robků

 Vybralo se 81 výVybralo se 81 výVybralo se 81 v robků, které patří 
mezi nejpoužívanžívanží ější pomůcky nebo 
pomůcky se kterými přicházejí novo-
rozenci do dlouhodobého kontaktu

 Informace o materiálovém složení 
byly zjištěny u 56 nejvíny u 56 nejvíny u 56 nejv ce používanžívanží ých 
pomůcek. Z nich bylo z PVC vyrobe-
no 19.

2004 Proběhl průzkum trhu a by-
li kontaktování vývýv robci a dodavatelé 
zdravotních pomůcek za účelem vy-
hledání vhodných alternativ bez PVC.

do konce roku 2005 Byla provede-
na náhrada u 95% pomůcek vyrobe-
ných z PVC, které přichází do kontak-
tu s novorozenci. 

Bezpečná dialýza bez 
ftalátů v nemocnici Na 
Homolce
Pražská nemocnice Na Homolce 
v roce 2003 nahradila infuzní IV vaky 
z PVC. Tato iniciativa vzešla z místní-
ho dialyzačního centra.   Díky dlou-
hodobému charakteru léčby, jsou 
pacienti na hemodialýze vystaveni 
až 1000x vyšším dávkám DEHP než 
je tomu u “zdravé” populace. Proto 
zdravotnický zdravotnický zdravotnick personál nemocnice Na 
Homolce začal vyjednávat s hlavními 
dodavateli IV vaků o bezpečnějších al-
ternativách.  Po třech letech nemocni-
ce plně přešla na  vaky vyrobené z po-
lyethylenu (PE), polyamidu (PA) a po-
lypropylenu (PP). Po čase přistoupili 
na dialýze i k náhradě IV setů, které 
byly měkčeny ftalátem DEHP. Tímto 
krokem bylo docíleno snížení expozi-
ce dialyzovaných pacientů v průběhu 
léčby na minimum.

První dětská 
bezftalátová dialýza 
ve Fakultní nemocnici 
s poliklinikou v Ostravě
Dialyzační materiál bez obsahu ftalátů 
používajžívajží í na Oddělení pediatrické re-
suscitační a intenzivní péče ve Fakult-
ní nemocnici s poliklinikou v Ostravě 
od února 2006.  Toto dětské dialyzač-
ní středisko jej objednalo jako první 
v ČR.

„TřTřT ikrřikrř áikráikr t týt týt t dnýdný ě k nám dochám dochá ázejí zejí zej na dialý-na dialý-na dial
zu třzu třzu t i dři dř ěi děi d tětě štšt tštš í tí t pacienti s chronickýpacienti s chronickýpacienti s chronick m onemoc-ým onemoc-ý
něněně ím, akutním, akutní ích pacientích pacientí ů ch pacientů ch pacient s otravami nebo 
s akutním selhím selhí áním ledvin oím ledvin oí šetšetš říetříet me zhru-říme zhru-ří
ba patnáct ročnčnč ě. Proto jsme pě. Proto jsme pě řivřivř íivíiv tali, ítali, í že že ž
se v posledním roce objevil na ím roce objevil na í českčeskč ém trhu ém trhu é
spotřspotřspot ebnřebnř í dialyzačnčnč í materiámateriámateri l bez obsahu 
ftaláftaláftal tůtůt ,ů,ů “ říká MUDr. Michal Hladík, 
primář Oddělení pediatrické resusci-
tační a intenzivní péče FNsP. „I když 
je cena bezftaláje cena bezftaláje cena bezftal tového materiého materié áho materiáho materi lu asi o 1/3 
vyšší proti běžněžněž ě používanžívanží ývanývan m materiým materiý ám materiám materi lůlůl m, ům, ů
jsme přesvřesvř ědědě čdčd eni, čeni, č že u dže u dž ěe u děe u d tětě í tí t jde o vklad do 
budoucnosti a o sníženíženíž í zdravotních rizik, ích rizik, í
která která kter přinřinř áší již již ji samotné onemocněněně í, pro í, pro í
které které kter jsou lé jsou lé éčjsou léčjsou l eny.“éčeny.“éč

Náhrada ftalátů je prvním krokem 
k bezpečnější dialýze. Jako druhý krok 
některé nemocnice u nás i v zahrani-
čí počí počí žadují po výpo výpo v robcích, aby na trh 
přišli s novýnovýnov mi bez-PVC dialyzačními 
sety. Výsety. Výsety. V hodou jiných materiálů je to, 
že již  neobsahují žádná změkčovadla, 
která se mohou uvolňovat do krve pa-
cientů.

Obezřetnost při volbě 
dodavatelů
Obchodní oddělení, odpovědné za 
nákup pomůcek, může od dodavatelů 
požadovat, aby nabízeli  výzeli  výzeli  v robky bez 
DEHP. K tomuto kriteriu přihlížejí 
například při uzavíi uzavíi uzav rání smluv ve Fa-
kultní nemocnici Motol. 

Několik příkladů ze 
zahraničí
Dánsko

Ústřední nemocnice v Grenaa vyřa-
dila a nahradila 95% svýdila a nahradila 95% svýdila a nahradila 95% sv ch pomůcek 
z PVC. Byla vytvořena databáze bez-
-PVC alternativ pro zdravotnické po-
můcky, kancelářské a domácí potřeby 

dostupná jak personálu nemocnice, 
tak i široké veřejnosti, kde byly uvede-
ny názvy výzvy výzvy v robků i adresy jejich distri-
butorů a výa výa v robců. 

Rakousko

VíVíV deňská asociace nemocnic, kte-
rá provozuje 18 nemocnic, sanatorií 
a středisek péče o seniory, směřuje 
k postupnému vyřazení PVC.  Pí PVC.  Pí ři-
jali politiku, jejímž cílem je odstranit 
PVC z obalů, stavebních materiálů 
a zdravotnickýa zdravotnickýa zdravotnick ch pomůcek. Toto úsi-
lí souvisí s rozhodnutírozhodnutírozhodnut m vím vím v deňského 
magistrátu  o postupném vyřazení 
PVC ze všech projektů, které financu-
je. Dětské nemocnice Glanzig a  Pre-
yer, které pod asociaci spadají, jsou 
dobrým příkladem toho, jak lze PVC 
eliminovat. Podařilo se jim dosáhnout 
stavu, kdy PVC téměř vůbec nepouží-
vají. Kromě zdravotnickýzdravotnickýzdravotnick ch pomůcek 
z PVC se strategie Víz PVC se strategie Víz PVC se strategie V deňské asociace 
nemocnic týnemocnic týnemocnic t ká i stavebního materiálu, 
kde se od roku 1990 přestalo používat žívat ží
PVC u podlahovýPVC u podlahovýPVC u podlahov ch krytin a oken-
ních rámů.11

Švédsko

V roce 1997 vydal Stockholm County 
Council (stockholmský Council (stockholmský Council (stockholmsk okresní úřad) 
rozhodnutí rozhodnutí rozhodnut vyhnout se používžívží ání PVC 
ve všech oblastech, kde je to možné.  
Odstranění PVC bylo označeno za 
prioritní při nákupu novýkupu novýkupu nov ch vých vých v rob-
ků a je součástístíst  prosazoví prosazoví ání politiky 
udržitelného rozvoje. Program zaka-
zuje používat PVC, pokud ve vežívat PVC, pokud ve veží řejné 
zakázce není uvedeno dostatečné vy-
světlení pro jeho nákup a používžívží ání. 
U mnoha zdravotnickýU mnoha zdravotnickýU mnoha zdravotnick ch pomůcek 
na jedno použití ití it se PVC přestalo po-
užívat.žívat.ží 11

USA

Kaiser Permanente je největší nezis-
kový kový kov poskytovatel zdravotní péče ve 
Spojených státech. Počínaje červen-
cem 2001, poté, co byly zveřejněny in-
formace o možném ohrožení pacien-
tů-novorozenců vystavením DEHP, 
přistoupil personál Kaiser Permanen-
te k identifikaci zdravotnickýte k identifikaci zdravotnickýte k identifikaci zdravotnick ch po-
můcek obsahujících DEHP používa-žíva-ží
ných na novorozeneckých na novorozeneckých na novorozeneck ch jednotkách 
intenzivní péče. Hlavní sestra jednoho 
z novorozeneckýz novorozeneckýz novorozeneck ch oddělení v Kai-
ser Permanente sesbírala na odděle-
ní vývýv robky a požádala experty, aby 
ji pomohli identifikovat ty výji pomohli identifikovat ty výji pomohli identifikovat ty v robky, 

které mohou případně obsahovat PVC/
DEHP, dále produkty, které představují 
velké riziko, a výriziko, a výriziko, a v robky, pro které jsou již 
dostupné alternativy k PVC/DEHP spl-
ňujícíc kvalitativní a funkční kritéria. Na 
základě vývýv sledků zkoušek a jejich vyhod-
nocení doporučil personál přejít na vý-t na vý-t na v
robky bez obsahu PVC/DEHP u všech 
vývýv robků, kde existuje vhodná alternati-
va11.  V roce 2005, pak další poskytovatel 
zdravotní péče v USA – Catholic Health-
care West - uzavřel kontrakt s německýmeckýmeck m 
vývýv robcem B Braun na nákup bez-PVC 
infusních setů pro 40 americkýpro 40 americkýpro 40 americk ch nemoc-
nic v hodnotě 70 milionů dolarů. O rok 
později pak konkurenční vývýv robci Hos-
pira a Barter přišli na trh s dalšími alter-
nativními sety bez obsahu PVC a ftalátů 
zejména pro novorozence.
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