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1. Rutinní čištěnní ZOHt
Provádí se vždy po použití  dy došlo  e znečištění oděvu. Zahrnuje 
 artáčování vnější vrstvy mě  ým  artáčemí oplach vodou a případnou 
lo ální apli aci čistcího prostřed u podle potřeby na místo znečištění.  
Čištění se provádí na rovné ploše stolu u užit ového dřezu.

1.1. Postup čištění

- Používejte ochranné ru avice (jednorázové nitrilové) a brýle
- Na znečištěná místa nebo s vrny na vnější vrstvě oděvu apli ujte 

speciální prací prostřede  F 5 
- Nepoužívejte bělidla s obsahem a tvního chlóru
- Používejte vodu teploty < 40 °C
- S vrny na vnější straně oděvu  očistěte jemným  artáč em
- Vnější vrstvu taniny dů ladně opláchněte (osprchujte)í oplachová 

voda musí být čistá a neměla by pěnit (pokud voda pění, je 
předpoklad, že se zhoršuje ochranná funkce oděvu)

- Stří ání oděvu tla ovou vodou se nedoporučujeí hrozí průraz 
membrányí přípustné je pouze sprchování volně sté ající vodou

- Oděv sušte ve visu na širo ém ramín u v místě ramen v proudícím 
vzduchu nebo v sušící s říni do suchaí případně v sušičce za 
defnovaných podmíne    ne do sucha. Ze sušič y se musí nechat oděv
doschnout na vzduchu ve všech částech. Ni dy oděv nesušte na 
přímém slunečním světle

- Z ontrolujte čistotu oble u po vysušení
- Která oli část oděvuí  terou nelze vyčistt  tmto způsobemí by měla 

být vyřazena z používáníí anebo odeslána na po ročilé čištění  

Poznámka: Tento způsob bych chtěl nahradit postupem praní ZOS za 
studena (teplota lázně 15-25 °C) podle následujícího bodu 2.1.
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2. Pokročilé čištění ZOH
použž íýváý  se vžždý po žáý sáhu hásicže u požžáý ru nebo v pržíýpádech, žže je ZOH 
silnež  propocen nebo jinák žnecžisž težn á kdý hrožíý rižiko, žže bý býlá 
ochránnáý  funkce sžpináveýho odežvu výýrážnež  sníýžžená nebo v pržíýpádech, 
kdý muů žže býý t odežv ždrojem možžneýho ohrožženíý ždrávíý.
ZOH se výpere v profesionáý lníý prácžce podle žvoleneýho postupu á 
v pržíýslusžnež  žvoleneým speciáý lníým prográmu. 

2.1. Postup údržby ZOH

2.1.1 Pržedcžisž težníý ZOH
Výpráý ždníý se vsžechný kápsý, pecžlivež  se žápnou ždrhovádlá á sucheý  žipý á
odežv se položž íý ná stuů l urcženýý  pro pržedcžisž težníý odežvu.  Ná reflexníý páý sek se
nánese potržebneý  množžstvíý pržíýprávku F4 á vsžechný reflexníý páý ský á 
reflexníý logá se pržekártáý cžujíý jemnýým kártáý cžem ták, ábý se reflexníý vrstvý
neposžkodilý.  Dobá puů sobeníý 5-60 min. Oplách páý skuů  á logá po 
pržedcžisž težníý neníý potržebá.

2.1.2. Práníý ZOH
Po pržedcžisž težníý se žápnutýý  odežv složž íý dle instrukcíý distributorá nebo 
výýrobce pržíýprávku á vložž íý se do prácžký pržedepsánýým žpuů sobem líýcem 
návrch.  Do prácžký o velikosti náýplnež  6-8 kg vžždý použe bundá nebo 
kálhotý. Do prácžký ná 9-12 kg  bluů žá i kálhotý spolecžnež , do prácžký ná 16 
kg se vložž íý 4 díýlý odežvuů  (2 kompletý). Podle stupnež  žnecžisž težníý se ná odežv 
nálije 25 -30 ml pržíýprávku F5 ná jeden díýl  á  odežv se po líýci výpere podle 
pržedepsáneýho prográmu. Po teý  se odežv obráý tíý vnitržníý stránou návrch.  
Pržíýmo ná odežv se nádáývkuje žnovu 25-30 ml pržíýprávku F5 ná 1 díýl odežvu
á odežv se výpere podle pržedepsáneýho prográmu. Teplotá práníý se volíý 
podle stupnež  žásžpinežníý 20-40 °C, pržicžemžž  práníý prži teplotež  20 °C muů žže 
náhrádit rucžníý „rutinníý cžisž težníý“ u užž itkoveýho držežu. Výsžsž íý teplotá se volíý 
u extreýmníýho žásžpinežníý ZOH mážácíými tuký á mineráý lníými oleji. Po 
výpráýníý se odežv výjme ž prácžký á uprávíý se pro susženíý.

2.1.3. Susženíý ZOH
 Po výjmutíý ž prácžký se odežv bež odkládu obráý tíý líýcem návrch, srovnáý  se 
á vložž íý do susž íýcíý skržíýnež  – žápnutáý  bluů žá se umíýstíý ná sž irokeý  rámíýnko, 
kterýým proudíý ohržáý týý  susž íýcíý vžduch.  Teplýý  vžduch susž íý bluů žu ževnitrž . 
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Kálhotý se návleýknou ná tvárovánýý  susžáý k nohávicemi náhoru.  Susžáý kem 
kálhot proudíý ohržáý týý  vžduch, kterýý  kálhotý výsusž íý ževnitrž . 
 Susženíý odežvu v susž icžce do suchá je meýnež  vhodnou álternátivou. Odežv se 
susž íý rubovou stránou návrch, ábý se co nejmeýnež  posžkodilá stráná líýce. 
Susž icžká težžžkýý  ZOH vlivem mokreýho á sucheýho odežru velmi posžkožuje, á 
proto se doporucžuje použe pržedsusženíý á náý sledneý  dosusženíý do suchá ve 
visu ná sž irokeým rámíýnku, ábý nedosž lo k posžkoženíý membráýný. 

3. Specializované čištění ZOH

Specializované čištění se používá v případech zvýšené biologic é  ontaminace 
oděvu nebo v případech zvýšené chemic é  ontaminaceí  dy nebyl použit 
speciální ochranný oděv.

3.1. Dezinfe ce ZOH v indi ovaných případech – snížení rizi a infe ce

Znečištěný zapnutý ZOH zasažený biologic ou  ontaminací ( reví patogenní 
mi roorganismy) určený pro postupy údržby s dezinfe cí se při dodržení všech 
hygienic ých zásad složí lícem navrch a vloží do pracího stroje (předčištění 
reflexních pás ů a loga se neprovádí). Zvolí se „program praní s dezinfe cí“. 
Dáv ování chemic ých příprav ů automatc é (pomocí dáv ovacích čerpadel nebo
ručně). Použije se 25 ml příprav u F 5/jeden díl oděvu a 4 g/l biocidu ZEVA Super 
B – F 6.  Oděv se vypere a vydezinf uje po líci při teplotě 40 °C po dobu 20 minut 
na hladině vody 1:5 5í5. Oděv se vymáchá a zbaví přebytečné vlh ost – odstředí 
se. Po té se oděv obrát vnitřní stranou navrch a postup se zopa uje.  Po vyprání 
se oděv upraví pro sušení podle bodu 2.1.3.

3.2. Chemic á de ontaminace ZOH

Způsob je možné zvolit pouze na zá ladě výs ytu a posouzení stupně 
nebezpečnost přítomných chemic ých láte . Po ud uvolněné chemic é lát y jsou 
relatvně bezpečné pro zdraví lidí a nepře ročí přípustné obecné limity 
znečišťujících láte  v odpadní vodě stanovené místním  analizačním řadem na 
němž je prač a umístěnaí je možné ta ové oděvy na prádelně vyprat a 
de ontaminovat. V opačném případě je potřeba znečištěný oděv předat do 
specializovanéí   tomu účelu zřízené prádelny. 
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	2. Pokročilé čištění ZOH používá se vždy po zásahu hasiče u požáru nebo v případech, že je ZOH silně propocen nebo jinak znečištěn a kdy hrozí riziko, že by byla ochranná funkce špinavého oděvu výrazně snížena nebo v případech, kdy může být oděv zdrojem možného ohrožení zdraví. ZOH se vypere v profesionální pračce podle zvoleného postupu a v příslušně zvoleném speciálním programu. 2.1. Postup údržby ZOH 2.1.1 Předčištění ZOH Vyprázdní se všechny kapsy, pečlivě se zapnou zdrhovadla a suché zipy a oděv se položí na stůl určený pro předčištění oděvu. Na reflexní pásek se nanese potřebné množství přípravku F4 a všechny reflexní pásky a reflexní loga se překartáčují jemným kartáčem tak, aby se reflexní vrstvy nepoškodily. Doba působení 5-60 min. Oplach pásků a loga po předčištění není potřeba. 2.1.2. Praní ZOH Po předčištění se zapnutý oděv složí dle instrukcí distributora nebo výrobce přípravku a vloží se do pračky předepsaným způsobem lícem navrch. Do pračky o velikosti náplně 6-8 kg vždy pouze bunda nebo kalhoty. Do pračky na 9-12 kg blůza i kalhoty společně, do pračky na 16 kg se vloží 4 díly oděvů (2 komplety). Podle stupně znečištění se na oděv nalije 25 -30 ml přípravku F5 na jeden díl a oděv se po líci vypere podle předepsaného programu. Po té se oděv obrátí vnitřní stranou navrch. Přímo na oděv se nadávkuje znovu 25-30 ml přípravku F5 na 1 díl oděvu a oděv se vypere podle předepsaného programu. Teplota praní se volí podle stupně zašpinění 20-40 °C, přičemž praní při teplotě 20 °C může nahradit ruční „rutinní čištění“ u užitkového dřezu. Vyšší teplota se volí u extrémního zašpinění ZOH mazacími tuky a minerálními oleji. Po vyprání se oděv vyjme z pračky a upraví se pro sušení. 2.1.3. Sušení ZOH Po vyjmutí z pračky se oděv bez odkladu obrátí lícem navrch, srovná se a vloží do sušící skříně – zapnutá blůza se umístí na široké ramínko, kterým proudí ohřátý sušící vzduch. Teplý vzduch suší blůzu zevnitř. Kalhoty se navléknou na tvarovaný sušák nohavicemi nahoru. Sušákem kalhot proudí ohřátý vzduch, který kalhoty vysuší zevnitř. Sušení oděvu v sušičce do sucha je méně vhodnou alternativou. Oděv se suší rubovou stranou navrch, aby se co nejméně poškodila strana líce. Sušička těžký ZOH vlivem mokrého a suchého oděru velmi poškozuje, a proto se doporučuje pouze předsušení a následné dosušení do sucha ve visu na širokém ramínku, aby nedošlo k poškození membrány.
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