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NEPRoDEJNÉ

10,

Pro ochranu zdraví je velmi dtiežitá skutečnost, želiďé ochotněji respektují požadav-
ky spojené s bezpečností pÍáce, vycházejí-li z jejich vlastního pŤesvědčení a zájml neŽ
z donucení, napŤ. podnikového vedení. Aktivní pŤístup člověka k ochrané zdravív běžném
životě i zaměstnání je velmi žádoucí alze jej označit jako ,,pozitivní motivaci...

Lidská križe má Ťadu drileŽitych funkcí - kryje povrch těla a udržuje jeho celist.
vost' zabraĎuje vstupu rriznych látek do organismu' vyznamnym zpúsobem se po.
dílí na ,,hospodaňení.. organismu s Yodou' pňispívá k regulaci tělesné teploty apod.
Je to rozsáhly a plošny orgán, ktery velmi citlivě reaguje na pŤíznivéinepÍíznivé podně-
ty z našeho okolí (někdy však i s určitym časovym odstupem).

Funkce kriŽe je prakticky nezastupite|ná, a proto je nezbytné o ni dbát a pečovat,
zejména tehdy, je-li soustavně nadmémé zatéžována a namáhána, ato aé v každodenních
individuálních činnostech (doma, pŤi sportu, zájmové činnosti apod.), nebo pŤi vykonu
povolání. Zďravá a čistá k že pŤispívá k celkovému dobrému pocitu, naopak onemocně-
ní či postiženíkt e (zejména na viditelnych místech) m Že vést ke zhoršení kontaktu
s ostatními lidmi (vyvolává ostych, stud) a v určitfch situacích mriže člověka ,,vehnat..
až do izolace,

Reakci k Že m že ovlivĎovatÍaďa faktorťr:
o mechanické (tlak, tŤení, dráŽdéní částečkami ruznych hmot a prachu);



. fyziká|ní (chlad, teplo, ultrafialové a ionizující záŤení);
I chemické (látky toxické a dráŽdivé, a|ergizující, vysušující a odmašéující, nádoro-

tvorné);
o biologické (infekce virové abakteriáIní, parazitámí, kvasinkové, plísĎové).

K pŤímé ochraně križe se používají osobní ochranné prostňedky (ooP). Zákon
č, 22lI997 Sb. uvádí technické požadavky na vyrobky a naŤízení vlády č. |72lI997 Sb.
stanovuje technické požadavky na osobní ochranné prostŤedky. osobní ochranné pro-
stŤedky zahrnují širokou škálu vyrobk , které jsou z hlediska jednotlivych rizik, pŤed
kterymi chrání, velmi r znorodé (napŤ. ochrana proti chemickym látkám nebo fyzikál-
ním faktorrim).

Podle míry moŽného nebezpečí pro zdraví člověka jsou rozděleny do 3 kategorií:
o do 1. kategorie patŤí ooP jednoduché konstrukce, určené pro ochranu uživatele (ru-

kavice, zástéry, ochranné obleky a obuv, lehká ochrana hlavy, bryle apod.);
o do 3. kategorie ná|ežejí ooP' které jsou určeny k ochraně života nebo ochraně proti

rizikrim, jeŽ mohou vážné a trvale poškodit zďraví (a|ze pŤedpokláďat,že tato nebez-
pečí není uživatel schopen včas rozeznat);

c do 2.kategorie jsou zaÍazovány zb!,vající ooP, které svym charakterem neodpovída-
jí definici 1. nebo 3. kategorie.
Kromě uvedeného zákona a naÍízení vlády je platná i vyhláška č. 204l|994 Sb.,

o poskytování osobních ochrannych pracovních prostňedk (ooPP). Tyto prostŤed-
ky jsou ve vyhlášce definovány jako prostŤedky určené k ochraně zaměstnancri pŤed
nzIky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví pŤi práci (včetně
pracovních oděvti a obuvi poskytovanych zaměstnanc m v prostŤedí, kde jsou oděvy
i obuv mimoŤádně opotŤebovávány nebo znečišéovány).

Je tedy nutné si uvědomit, že zákon č. 22ll997 sb. i naÍízení vlády č. |72/t997 sb.
stanovují požadavky na ooP pŤi uvádění na trh a vyhláška č. 204l|994 Sb. upravuje
po skytování těchto pom cek zaměstnav atelem. Z uv edeného vyplyv á, Že zákon i naÍízení
vlády má širší p sobnost a vztahuje se na všechny ochranné prostŤedky, tedy napŤ. i na
ochranné prostŤedky používané pŤi sportu ' zájmové činnosti či práci v domácnosti,
a nikoliv jen pŤi zaměstnání.ZákoninaÍízenívlády jsou závaznymi technickymi pŤedpi-
sy, proto jsou v nich základní požadavky formulovány poměrně široce. Drisledně se
vyhybají stanovení konkrétních hodnot nebo limit , protože je nelze měnit tak často,
aby reagovaly na rychly technicky vyvoj.

Nejčastěji blvají v souvislosti s pracovní expozicí postižena chorobnymi projevy
a změnaminezakrytámísta križe, tj. pŤedevším k že rukoir a pŤedloktí, obličej, krk a horní
část hrudnftu. MriŽe se však jednat i o postižení zakrytych ploch, jestliže napŤ. zašpině-
ny ochranny oděv (oleji, mazad|y apod.) mábezptostŤední styk s križí nebo m že dojít
k pŤenesení stopovych mnoŽství na zak'rytá místa zašpiněnyma rukama. Ponejvíce ie
setkáváme s onemocněními, která vznikají v d sledku kontaktu križe s dráždivou nebo
alergizující látkou (látkou vyvolávající pŤecitlivělost križe, tj. její nepŤiměňenou reakci
na podnět). Podle typu poškození a zp sobu vyvolání onemocnění se změny označují
buď jako ekzém, nebo jako dermatitida.
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Ekzém je jedním z nejčastějších a nejnepŤíjemnějších kožních onemocnění, má Ťadu
|9rem a nepŤeberné množství Vnitňních i zevních pŤíčin. Často je provázen zčervenáním
križe, otokem, vysevem pupínk až puchyÍk , mokváním, tvorbou strupťr s následnym
olupováním a praskáním pokožky azejména silnym svěděním. Není nakažIiv|, avětšinou
je alergického púvodu (pŤecitlivělost se vyvine během životapŤi opakovaném kontaktu
s určitou škodlivinou, která prisobí jako alergen). PŤecitlivělost je většinou doživotní,
a tak pŤi každém novém styku s takto ptisobící látkou docházíle kožním projevrim.
Proto má toto onemocnění vyznamny sklon k opakování nebo tipornému trvání.
K trvalému, a tím i ríspěšnému vyléčení ekzému je nutné správně určit hlavní pÍíčiny,
které ho vyvolávají, a odstranit je _ to je jediny ,,zázračny.. iék.

Rada alergicky p sobících látek se běŽně vyskytuje v životním i pracovním prostŤedí,
avšak na první pohled nemusejí byt spolehlivě rozpoznány.Prriběh onemocnění se mriže
komplikovat ještě tím, že pŤecitlivělost m že byt vyvolána buď pouze jednou látkou,
nebo naopak více alergeny (skupinová pŤecitlivělost). Šuta alergen je nesmírně široká
a nevyhybá se žádné oblasti naší činnosti. Nejčastějšími alergeny jsou sloučeniny chrÓ-
mu, niklu a kobaltu, barviva (i kosmeticky používaná), pryskyŤice, rŮzné složky gumy,
léky, prumyslové a zemědělské chemikálie, plastické hmoty, ale i rostliny 1heimanek,
měsíček, rajská jablíčka, bolševnft atp.). Zanejkratší dobu, po které mriže dojít ke vzni-
ku kožní pŤecitlivělosti je považována doba pěti až čtrnácti dn . V praxi všák dochází
k projevrim koŽnípŤecitlivělosti Zpravidla po tydnech, měsících nebolétech opakované-
ho kontaktu s látkou. Ke zjištění pŤíčiny kontaktní pŤecitlivělosti se provádějí kožní testy
(na k Ži zad) _ pomocí standardní a speciální sady alergenri. K jejich správné interpreta-
ci je tŤeba velkych odbomych zkušeností.

Dermatitida se klinickymi projevy podobá ekzému, je však zprisobená pŤedevším
ďráždivÝm činkem (nikoliv alergickym) chemickych látek, nejčástěji alkaiii (vápna,
cementu, sody). V současné době jsou zdrojem těchto onemocnění pŤedevším saponáty,
prací, mycí a čisticí prostŤedky, které je rovněž obsahují. Postižení k že je v místech
pffmého kontaktu, nešíňí se do vzdálenějších míst a je vnímáno spíše jakb pálení. Po
pŤerušení a odstranění kontaktu s vyvolávající škodlivinou se križe dobŤe a rychle hojí.
onemocnění však mriže byt komplikováno i následnym vznikem pŤecitlivělosti.

Ropné produkty (pŤedevším minerální oleje _ podle hlavního použití je |ze rozdělit
namazací oleje a tuky a naÍezné oleje) a dehty mohou vyvolávat ještě jiny typ poškoze-
ní križe, a to trudovinu (akné). Akné vzniká činkem uvedenych láteŘ na vlásové míš-
ky k Že, ve kterych dochází ke zvyšenému rohovění, vzniku rohovinov é zátky a tzv.
komedonu (většinou se projeví jako černy bod v tistí pÓru). Za spoluprisobení bakterií
vznikají v těchto místech zánět|ivé zmény, pupínky až neštovičky, které jsou značně
bolestivé a většinou nesvědí. Podle typu práce jsou projevy lokalizovány nďpŤedloktích
a hŤbetech rukou, častěji však na pŤedních a postranních plochách stehen (poá promaště-
nymi plochami kalhot). Pr běh postižení kt e blxá vlekl1l a i po ukončení kontaktu
s takto ptisobícími látkami probíhá onemocnění ještě Ťadu tydnri áž měsícti. Dehty zvy-
šují citlivost k že na sluneční záÍení (tzv. fotosenzibi|izaci) a mohou vést aŽke vzniku
kožních nádorri (a to i na krytych částech těla).

Kožní nemoci z povolání se svym klinickym obrazem a pniběhem většinou neliší od
neprofesionálních chorob.



Preventivními opatŤeními lze vyznamně snÍžit možnost vzniku kožních onemocnění
nebo mu zcela zamezit. D ležitost a nezastupitelnost správnych preventivních opatŤení
u osob ohroženych vznikem kožních onemocnění si uvědomují nejenom zdravotníci,
ale i veŤejnost (včetně zaměstnavatelri).

opatŤení mtižeme rozdělit do dvou zák|adních skupin, tj. na kolektivní a individuální.
Velmi často se kombinují obě možnosti najednou, a to pŤedevším tam, kde nelze součas-
nymi kolektivními opatŤeními dosáhnout potŤebného vysledku (technické možnosti,
ekonomické aspekty).

Kolektivní preventivní opatňení m žem e realizov at:
* technologickymi pravami _ napŤ. vyloučením látek se silnym ríčinkem na k ži nebo

náhradou takto prisobících látek za látky méně agresivní;
s technickymi rípravami _ nejričinnějšími jsou hermetizace, automatizace, dáIe odsá-

v ání, krytov ání zdrojťt apod. ;
o organizačními opatŤeními _ dodrŽováním technologickych postupti, čistoty a ríklidu.

Individuální preventivní opatňení:
o jsou zaměÍena na ochranu určitych ploch kožního povrchu; jedná se tedy o osobní

ochranné pomricky a osobní ochranné pracovní pomťrcky fiak je uvedeno vyše):
ochranné oděvy a pom cky, masti, krémy a emulze a specializované prostŤedky k očistě
k že;

* zdravotnická opatŤení se realizují ve smyslu správné volby povolání, odpovědného
posouzení pracovní zp sobilosti k práci vzhledem ke schopnostem, dovednostem,
znalostem azdravotnímu stavu vyšetŤovaného; proto jsou velmi d ležité vstupní pro-
hlídky, pŤi kterych by měly b, t zváženy všechny okolnosti (anamnestické ridaje, ak-
tuální zďravotní stav apod.) ve vztahu ke konkrétním pracovním podmínkám.Ztohoto
pohledu je z hlediska preventivního napŤ. podstatné, jaky je stav križe u posuzovaného
jednotlivce v ,,klidovych podmínkách... Doporučení, která budou vyplyvat ze zjišté.
né skutečnosti, se samozŤejmě tykají ochrany križe jak v civilním, tak i pracovním
životě. Pro lepší pŤedstavu je v tabulce uvedeno několik pffklad .

Stav kŮže Nevhodny kontakt

mastná križe minerální oleje

suchá kriŽe organická rozpouštědla, alkálie, nečistá práce

potivá k Že prašné a horké provozy

jemná, citlivá k že silná dráždidla (alkálie, rozpouštědla, skelná vlákna)

málo pigmentovanákiže dehet, ropa a její deriváty

husté ochlupení minerální oleje, dehet

trudovitost minerální oleje, ropa' dehet, rozpouštědla

Jestliže je včas zaznamenána (napŤ. již v dětství či době dospívání) určitá individuální
reakce k že (nemusí byt ani považována za chorobnou), je možné vhodnou volbou po-
volání pŤedejít nejen vzniku kožního onemocnění, ale i z něho vyplyvajícím socio-
ekonomickym problémtim.

Driležité je i zajištění zevrubné instruktáže a informovanosti člověka, ktery jemoŽné-
mu riziku Vystaven (aépŤi nástupu do zaměstnaní, nebo pŤi změně technologie, ale i napŤ.
pomocí pŤíbalovych letákti nebo etiket a návodťl k pouŽití).

ochrana pokoŽky odpovídajícími prostŤedky patff do individuálních preventivních
opatŤení.

Nejčastěji polŽívanymi prostŤedky jsou ochranné krémy a ochranné rukavice.
Aby zvolená ochranná pom cka mohla byt dostatečně ríčinná, musí b, tvzato v rívahu

několik okolností:
o ríčinky používané látky (chemické , fyzikáIní, biologické) nebo faktoru;
o zda práce bude prováděna s rukavicemi, či bez nich (napŤ. pro některé činnosti jsou

rukavice nepŤípustné _ obrábění kovti _ nebo je neumí pracovník používat);
o pŤedpokládanámíra znečištění pokožky (silné či slabé zašpinění).

Následně by pak v rámci plánu ochrany pokožky měla byt doporučena vhodná ochra-
na križe:
Ů pŤed prací a pŤi práci;
o pŤípravky používané k mytí;
. k ošetŤení k že po práci.

Ochranné (bariérové) krémy
Bariérové krémy jsou kosmetické pŤípravky, které mají zmímit pŤedevším ptisobení

dráŽdiv ch látek, ale i dalších nežádoucích faktoru okolního prostŤedí na pokožku. Jsou
pouŽívány zejména k ošetŤení križe rukou, ale mohou byt aplikovány i na jiná místa.
Tyto krémy jsou také označovány jako ,,tekuté nebo neviditelné rukavice... Cílem jejich
aplikace je jednak pÍedcházení vzniku kožního onemocnění, jednak zmímění pr běhu
eventuálrrích kožních obtíží a zajištění reparace exponovanékiže.

Podle činku jsou rozdělovány na:
o krémy prisobící jenom promaštění križe _ zlepšují zároveťl vlastnosti pokožky, ne-

mají v pravém slova smyslu Žádnou bariérovou funkci;
l krémy odpuzující vodu _ na kožním povrchu se vytvoŤí vrstva, která zabrařuje pri-

sobení vody, vlhka a ve vodě rozpustnych látek; nejčastěji obsahují vosky, silikony
nebo oleje;

o krémy odolné proti vlivu rozpouštědel a otejri _ mechanismus činku je obdobny
jako u pŤedchozí skupiny; obsahují lanolin, včelí vosk a další pŤírodní látky; protoŽe
jsou rozpustné ve vodě, snižuje pocení jejich ríčinnost;

o krémy s neutralizačním rlčinkem _ obsahují kyselinu askorbovou, glutathion nebo
cystein, či pyrosulfit sodny a kyselinu tartarovou, které prisobí redukci šestimocnych
sloučenin na trojmocné (šestimocné sloučeniny chrÓmu jsou velmi častym kožním
alergenem, trojmocné zÍíďkal). PatŤí sem i krémy, jejichž činek je vyvolán oxidací
nebo vznikem chelátri:



3 krémy s iontoměniči - ríčinek je zaměŤen na udržení správného pH k že pomocí
polymerri s obsahem volnych iontri.
Jako bariérové krémy Se u nás nejčastěji používají pÍípravky Ťady: Indulona, Herba-

lona a ochranná emulze Dermaguard (specificky se aplikují podle vyrobcem deklarova-
né ríčinnosti)'

ochranné rukavice
ochranné rukavice jsou osobním ochrannym prostŤedkem' ktery chráníruce (ale exis-

tují i jiné formy _ ochranné prsty, rukávy, nátepníky apod.). Vyrábějí se v rriznych veli-
kostech a proto za určit,lch podmínek mohou chránit i část pŤedloktí a paže. Pro oblast
ochrany rukou je v platnosti celá Ťada norem.

Ochranné vlastnosti rukavic nejvíce ovlivřuje materiál, ze kterého jsou vyrobeny,
respektive materiály určují stupeř ochrany ochranného prostŤedku. Základními použí-
vanymi materiály jsou useĎ' textilní materiály a plasty.

UseĎ - slouží k vyrobě rukavic pouŽívan,ch pŤedevším proti mechanickym rizik m,
ale i proti prisobení tepla nebo plamene.

Textilní materiály _ vlna, bavlna' Syntetická vlákna, viskÓzová stŤiž apod. _ jsou
určeny pro rukavice s nižším stupněm ochrany. Vysokou mechanickou odolnost však
mají rukavice vyrobené z aramidovych nebo kovovych vláken.

Plasty - z nich vyrobené rukavice zabezpečují ochranu proti vodě a r znym nebez-
pečnym kapalinám. ochranny ríčinek je však zajištěn pouze pŤi zachování celistvosti
jejich povrchu.

PŤiměŤenou ochranu kriŽe mohou rukavice zabezpečit pouze tehdy, jsou-li používány
v souladu s návodem, ktery uvádí vyrobce. Mají splĎovat i požadavky na pohodlí, které
vycházejí pŤedevším z velikosti ruky a richopovych možností.

Typ ochrannych rukavic se rozlišuje podle požadovaného a očekávaného ríčinku na:
o ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismtim _ musí splřovat poŽa-

davky na odolnost proti pronikání (penetraci) a proti propustnosti (permeaci); zkouš-
ky pronikavosti se provádějí buď vzduchem nebo vodou; skutečná doba ochrany pro-
ti chemickému riziku se mriže na určitém pracovišti t vyznamně odchylovat od uvá-
děného stupně ochrany;

t ochranné rukavice proti tepelnym rizikrim (teplu a nebo ohni) - musí splřovat
požadavky na oděr, pevnost proti natržení a tepelné provedení; hodnocení ochran-
nych vlastností rukavic proti teplu se provádí podle pŤedpokládaného ríčinku, tj. zda
se jedná o kontaktní, konvekční nebo sálavé teplo (požadavky jsou zpracovány tabul-
kově); pňi riziku rozstŤiku roztaven,lch kov je poŽadavek nabezpečnost rukavic rov-
něž uveden tabulkově;

o ochranné rukavice proti mechanickym rizikrim _ musí splřovat požadavky na
odolnost proti oděru, proŤíznutí čepelí, dalšímu trhání a propíchnutí; pŤi určitych čin-
nostech mriže bltpožadována i odolnost proti proŤíznutí padajícím ostŤím nebo anti-
statické vlastnosti;

o ochranné rukavice proti ionizujícímu záňení a radioaktivnímu zamoňení _ ričin-
nost pohlcování záŤení rukavicemi se běŽně uvádí jako ekvivalentní tlouštka olova.

Doporučení, která je tňeba dodržovat pĚi manipulaci s rriznymi chemickymi
látkami

1. PŤed činností apokaždé pŤestávce je nutné chránit pokožku rukou ochrannym
krémem nebo vyhovujícími rukavicemi.

2. Na čištění znečištěné pokožky nepoužívat hrubou pastu s brusnym ričinkem,
ale ani prťrmyslová rozpouštědla. Jsou to agresivní látky, které ničí pŤirozeny
ochranny film pokožky!

3. Po skončení činnosti a následném umytí je nutné ošetŤit exponované části po-
kožky' napŤ. regeneračními krémy. UtŤení umytych rukou do znečištěného hadru
je proti zdravéml rozumu!

4. ZnečIštěny, pŤedevším zaolejovany hadr nepatŤí do kapsy ochranného oděvu,
pouŽívejte papírové ručníky na jedno použití!

5. KaŽďé poranění k že - i malé _ mriže mít velmi nepŤíjemné následky, proto je
nutné je odborně ošetŤit.

Včasná, vhodná a pňiměňená péče o pokožku je vyrazem našeho indivi.
duálního postoje k životu i k sobě samym!


