
1 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
dle § 21 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve  znění pozdějších předpisů 

 

Provozovna přístrojové pedikúry 

1. Základní údaje o provozovateli 
Provozovatel:  Slánská zdravotní, s.r.o. , IČ: 24315346 

se sídlem V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupená jednatelem MUDr. Vladimírem Lelkem 

Odpovědná osoba:  Alexandra Šímová, pedikérka 
Oprávnění pro výkon činnosti:  Pedikúra a nehtová protetika, nehtová rovnátka 
Provozovna: Pedikúra, EUC Poliklinika Slaný, ulice Smetanovo nám. 1358/3, 274 01 Slaný, 1. patro  

2. Druh a rozsah poskytování služeb 
Suchá přístrojová pedikúra,  nehtová protetika, ošetření kuřích ok, aplikace nehtových rovnátek.  

Postup: Noha se položí na pedikérskou podnožku a provede se povrchová desinfekce, dále se provede 
stříhání/broušení nehtů a úprava nehtu a jeho okolí. Následně se odstraní případná kuří oka a hlubší 
otlaky. Nakonec se odstraní zrohovatělá vrstva kůže pomocí přístroje a nehty se ošetří nehtovým 
olejem a chodidlo se potře výživným krémem s jednoduchou masáží. Stejný postup se provede i u 
druhé nohy.  
Používané nástroje a pomůcky: nástroje pro pedikúru – nůžky na nehty a kůži, kleště na kůži a nehty, 
pilníky, pinzety, štipky, protetické náhrady, frézky. 

 
3. Popis provozovny:   
Místnost je opatřena rozvodem teplé a studené pitné vody, je vybavena umyvadlem. Podlahy jsou 
opatřeny omyvatelnou podlahovou krytinou - linoleum. Místnost je dostatečně osvětlená přirozeným 
světlem a taktéž umělým stropním osvětlením. Je zabezpečeno dostatečné větrání. Pracovníci ke své 
práci používají stolní pedikérské osvětlení s lupou, které poskytuje dostatečné osvětlení pracovní 
plochy. 

4. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění vč. podmínek dezinfekce a sterilizace  
 Používání jednorázových ochranných pomůcek – chirurgické rukavice, ústenka, papírové 

ručníky. 
 Před zahájením a po ukončení práce u každého  zákazníka mytí rukou přímo v provozní 

místnosti a případně dezinfekce prostředkem pro  dezinfekci kůže, rovněž při přechodu z práce 
nečisté na čistou.  

 Neprovádí se výkony při akutním kožním onemocnění rukou a nehtů, zánětlivých procesech 
apod. Neošetřují se bradavice. 

 Při kontaminaci biologickým materiálem (zejména krví) se ihned provede dezinfekce 
přípravkem s virucidním účinkem . 
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 Opakovaně používané pomůcky se dezinfikují ponořením do roztoku desinfekce, čistí a 
sterilizují podle doporučení výrobce (např. Kleště, sondy a frézky).  

 Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají.  
 V provozovně se používají pouze přístroje, které vyhovují právním předpisům, a jsou v souladu 

se stanovenou vyhláškou. Technická dokumentace je součástí každého přístroje. 
 Provozovna je vybavena lékárničkou:  dezinfekce s virucidním účinkem a dále standardní 

vybavení - sterilní hotové obvazy,  náplast s polštářkem, náplast na cívce, nůžky. 
 Pedikérka má vystavený zdravotní průkaz, který má při provozování u sebe. 
 U všech přípravků a desinfekčních prostředků se kontroluje doba exspirace. 

 
5. Desinfekce:                        

Postupuje se dle desinfekčního řádu Slánské zdravotní s.r.o. (v příloze), pomůcky pro opakované 
použití se dezinfikují ponořením do dezinfekčního roztoku ( koncentrace a doba působení přesně dle 
návodu výrobce), poté se umyjí pod tekoucí vodou, osuší a sterilizují dle doporučení výrobce, 
následně  se uloží do přepravních boxů. K zabránění vzniku rezistence mikrobů se střídají dezinfekční 
prostředky s různými účinnými složkami. Interval střídání: min. 1x1 měsíc, o čemž je vedena evidence. 
 
6. Sterilizace 

Sterilizace je kontrolována s každým proběhlým cyklem, a dále 1x ročně Zdravotním ústavem 
nebo jiným oprávněným subjektem. Indikátory každému cyklu se archivují. 

 
7. Způsob zacházení s prádlem  

Prádlo určené k praní se v provozovně nepoužívá. Prádlo je nahrazeno jednorázovými 
pomůckami, především papírovými ubrousky. Osobní prádlo pedikérky se pere samostatně v pračce. 

 
8. Úklid provozovny a odpad 

Před zahájením provozu je uklizeno celé pracoviště a jedenkrát denně se plochy (podlaha, stolek 
apod.) ošetřuji dezinfekčním prostředkem. Plocha pracovní zóny je dezinfekčním prostředkem 
ošetrována po každém ošetření. Aplikace dezinfekčních prostředků se provádí podle přiložených 
návodu k použití. Dezinfekční úklidové prostředky jsou uloženy v místech k tomu určených, přičemž 
prostředky na hrubý úklid a desinfekce na povrchy a nástroje se ukládají odděleně. 
V rámci úklidu je prováděna mytí podlah, pracovních ploch včetně nábytku (např. pedikerské křeslo, 
odkládací police).  
Veškerý odpad se odstraňuje z prostor provozovny denně. Odvoz  odpadu je zajištěn pronajímatelem.  
Nebezpečný odpad nevzniká. 
 
 
 
Pracovník odpovědný za dodržování provozního řádu: Alexandra Šímová 
 
 
 
Datum: 16.1.2023    Podpis:  
 


