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Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel dne 16. prosince 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů. K Vaší žádosti používání rukavic,

konkrétně ve znění:

1) Nesterilní:

a) Norma (EN)

b) Velikosti rukavic

c) Počet spotřebovanýchpárů rukavic za měsíc/ za rok

ad) Výrobce rukavic

e) Cena za 1 pár rukavic

J) Nakládání spoužitými ukavicemi: komnnál/tříděný odbad

£) Cena za likvidaci 1 páru rukavic

2) Sterilní:

a) Norma (EN)

b) Velikosti rukavic

c) Počet spotřebovanýchpárů rukavic za měsícza rok

ad) Výrobce rukavic

e) Cena za 1 pár rukavic

4) Nakládání spoužitými rukavicemi: komunál/tříděný odpad

£) Cena za likvidaci 1 páru mkavic“

Státní zdravotní ústav sděluje, že na základě výběrového řízení na nákup ochranných prostředků je

dodavatelem společnost Korako plus, s.r.o.

Add 1/nestetrilní rukavice

Cena za 1 pár rukavic dle výše zmíněné smlouvy činí 2,65 Kč.

TELEFONNÍ ČÍSLO ÚSTŘEDNY: 267 081 111 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1730101/0710 IČ: 75010330

FAX: 272 744 354



Za tok 2021 bylo spotřebováno 454 párů nitrilových rukavic a 846 párů latexových rukavic.

V každém centru Státního zdravotního ústavu je k dispozici uvnitř každé budovy box na tříděný odpad a

venkovní kontejnery na tříděný odpad, tzn. rukavice jsou odváženy s ostatním plastem svozem tříděného

odpadu.

Popis Norma (EN) | Velikost Nakládání

rukavic s použitými

rukavicemi

Comfott EN ISO| XS,S,M,L,XL| tříděný

powder-free 15223-1, odpad

natutal latex |EN1041, EN

examination &| 455-1, EN

protective 455-2, EN

gloves 455-3, EN

455-4

Mumu plus + |EN ISO 371-| XS,S,M,L,XL| tříděný

1/2016 type odpad

C EN

420+A1, EN

455

Mumu EN 455 XS,S,M,L,XL| tříděný

odpad

NEST Nitrile |EN ISO|XS,S,M,L,XL| tříděný

Powder Free| 13485 odpad

Examination

Gloves

(obrázek krabic viz příloha č. 1 a příloha č. 2)

Add 2/ Stetilní rukavice

Státní zdravotní ústav nenakupuje sterilní rukavice. V případě nutnosti si jednolivá centra Státního

zdravotního ústavu nesterilní rukavice sama sterilizují, avšak nikde tuto skutečnost nezaznamenávají, tzn.

počtem využitých sterilních rukavic státní zdravotní ústav nedisponuje.

V případě sterilizace rukavic se použité rukavice odváží spolu s kontaminovaným odpadem.

S pozdravem

Příloha č. 1 — foto krabic nesterilních rukavic STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Příloha č. 2— foto krabic nesterilnich rukavic Šrobárova 48 :

42 Preha 10
lex 100

+42026708229
5

IČ 76010330, tel.:



Příloha č. 1 — foto krabic nesterilních rukavic

MERCATORMEDICAL

Lateks PudrasizMuayene Eldiveni

'owder-Free Latex Examination Gloves

AOL 1.5

100 Adet/ Pieces

AOL 1.5

190 Adet/Pieces

bt y countt

ST pyny

rile Powder Free Examination Gloves



Příloha č. 2— foto krabic nesterilních rukavic

MERCATORMEDICAL

S powder-free
natural latex examination & protective gloves

crocs
prstctrt

M Lateks PudrastzMuayene

MEDIUM Powder-Free Latex Examination

Eldiveni

Gloves

MY Medikal

eu Grin cercahi eldiven degildit, ametiyattardakullamlamaz.

(ER) Thisprod: gical glove. pleasedo not use in surgery.

100 Ade/tPieces

by count

mumu PLUS +
PTY

Nitril PudrasizMuayene ve Koruyucu Eldiven

Nitrile Powder Free Examination and

erher ikiele de uyurnle, tek kath tok, sterid degitdir.

Protective Gloves

CE)I quanti sone odattiperentra
100% ton

lemmbane
5
i,sono monouso

i
enonsterill

sable and non-sterile.


