Provozní řád dle §21 odst. 3 a § 22 zákona o ochraně
veřejného zdraví.
Provozovna, ve které jsou prováděny výkony, při nichž je porušována
integrita kůže.
I.

Podmínky činnosti

Údaje o poskytovateli:
Fyzická osoba:
Místo podnikání:
Telefon:
IČO:

Dagmar Kloučková
Prostřední Nová Ves 56, 507 81 Lázně Bělohrad
774 466 663
11038365

Odpovědná osoba:
Ivana Simonová – soukromá podnikatelka v oboru kosmetička
Oprávnění k výkonu činnosti:
Živnostenský list vydaný odborem obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Mladá
Boleslav se vznikem živnostenského oprávnění od 23.8.2011 na předmět podnikání: Činnosti,
při kterých je porušována integrita lidské kůže
Provozovna:
T. G. Masaryka 307, 507 81 Lázně Bělohrad
Provozovna je zapsána do živnostenského rejstříku odborem obecního živnostenského úřadu
Městského úřadu Mladá Boleslav.
Dispoziční řešení provozovny:

viz příloha č.1

Ověření znalostí hygienického minima:
Oprávnění k výkonu činnosti:

viz příloha č.2
Živnostenský list vydaný odborem obecního
živnostenského úřadu městského úřadu Jičín se
vznikem živnostenského oprávnění od 20. 7. 2007
na předmět podnikání: Modeláž nehtů

Druh a rozsah poskytovaných služeb:
Popis a specifikace služeb:
Kapacita zařízení:
Zaměstnanci:
Pracovní doba:

aplikace tetováže
pracovní místnost 12 m2
činnost bude prováděna jedním pracovníkem, a to paní Dagmar
Kloučkovou
dle objednávek

Zajištění vhodného mikroklima:
Provozovna je větrána dle potřeby okny. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem, osvětlení je
elektrické-trubicovými zářivkami na stropě, na stěně v prostoru umyvadlového koutu, dále
pak přenosnou stojací lampou.
Z parametrů mikroklimatu je kontinuálně kontrolována teplota pomocí nástěnného teploměru
umístěného v prostoru pracovny.

Podlahy, stěny a nábytek:
Provozovna je vybavena omyvatelnou podlahovou krytinou lamino. Stěny jsou štukované,
vybílené, okolí dřezu je obloženo umyvatelným PVC.
Nábytek:
- psací stůl: materiál - laminované dřevo
- stolek (pojízdný): materiál – laminované dřevo
- pracovní stůl: materiál – laminované dřevo s nerezovým dřevem a nerezovou
odkládací plochou
- pracovní židle: materiál – kovová konstrukce se sedákem potaženým koženkou
- kosmetické polohovací lehátko: materiál - kovová konstrukce, čalouněný povrch
potažený koženkou
- nástěnné zrcadlo s dřevěným rámem
- skříň (vysoká) 1 kus: materiál - laminované dřevo, skleněné police a skleněná dvířka
- baterie (páková): materiál - pochromovaný kov
Desinfekce a očista ploch, povrchů se provádí způsobem a přípravkem určeným dle
desinfekčního plánu, vyvěšeného v provozovně, podle kterého se postupuje i v případě
desinfekce a očisty instrumentária a rukou a pokožky.
Zajištění rozvodu pitné vody:
Provozovna je napojena na veřejný vodovod pitné vody. Teplá voda se získává ohřevem pitné
vody pomocí plynového kotle, umístěného na WC.

II.

Použití strojů, přístrojů a dalších zařízení:

Přístroje:
Tetovací strojek
Technická dokumentace k přístrojům (technické údaje a návody k použití) je uložena v
pracovně. Pracovník je zaškolen k zacházení s uvedenými přístroji dodavatelem. Kontroly a
servis provádí vždy dodavatel jednotlivých přístrojů v souladu s pokyny výrobce k jejich
obsluze a údržbě a v souladu s platnými právními předpisy.

III. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění
včetně podmínek desinfekce a sterilizace
Rozsah výkonů na kůži:
V provozovně nelze provádět výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými
znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.
Provozovna vede evidenci klientů a dokumentaci o seznámení klienta s možnými
kontraindikacemi výkonu a dalšími riziky výkonu dle charakteru poskytované služby včetně
upozornění klienta na dobu a postup, který je nutno dodržovat po ukončení poskytnuté služby.
Výkony, při nichž je porušována integrita kůže, jsou prováděny jen za podmínek stanovených
v rozhodnutí vydaném příslušným orgánem veřejného zdraví.
Každý klient je před provedením zákroku povinen vlastnoručně podepsat přímo v provozovně
před pracovníkem čestné prohlášení, v němž svobodně a v dobré vůli prohlašuje, že dosáhl
minimálně 18-ti let svého věku,dále, že nemá žádné srdeční potíže, není epileptik ani
hemofilik, netrpí žádnou kožní chorobou a neprojevují se u něho žádné příznaky v souvislosti
s prodělanými nemocemi v minulosti. Dále, že není pod vlivem žádných psychotropních,
zejména jakéhokoliv druhu návykových látek či alkoholových produktů. Dále, že netrpí
žádnou fyzickou ani duševní chorobou, ani neužívá žádné léky či psychofarmaka, která by
mohla mít negativní, ať přímé či nepřímé účinky na zrealizování tetováže. Díky
skutečnostem, uvedeným v čestném prohlášení, na které je nahlíženo jako na plně pravdivé,
by nemělo dojít k žádným komplikacím. Přesto v případě vzniku komplikací prováděného
výkonu je výkon okamžitě přerušen s ohledem na charakter komplikace. Jde-li o závažnější
komplikace, jsou tyto následně konzultovány s ošetřujícím lékařem klienta.
Lékárnička první pomoci:
Provozovna je vybavena lékárničkou první pomoci, jejíž obsah je v souladu s poskytovanými
službami. Obsah lékárničky: sterilní gáza hydrofilní 2 balení, obinadlo pružné pletené, sterilní
obinadlo hydrofilní 2 kusy, obinadlo škrtící, šátek trojcípý, fixační náplast z textilu,
hypoalergenní prodyšná náplast, resuscitační rouška, Calcium pantothenicum — dermální
mast, Panthenol spray, Septoderm spray, Optal — oční voda, hroznový cukr 2 balení, vatové
tyčinky 2 balení, lbalgin 400, Endiaron, Paralen 500
Pracovní pomůcky, nástroje a další předměty používané k porušení integrity
kůže:
Pracovní pomůcky, nástroje a další předměty, které se používají k porušování integrity kůže,
jsou aplikovány jen sterilní. Opakovaně používané pomůcky se dezinfikují a čistí podle
doporučení výrobce. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají.
Při kontaminaci biologickým materiálem, zejména krví, se ihned provede dezinfekce
přípravkem s virucidním účinkem.
Sterilizace, dezinfekce a používání chemických přípravků:
Všechny pomůcky jsou jednorázové, sterilní. Ostatní bude dezinfikováno dle dezinfekčního
plánu.

IV. Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví
spotřebitele
Pracovník pečuje o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u každého
zákazníka si umyje ruce přímo v provozní místnosti za použití chirurgického kartáčku,
napuštěného dezinfekcí, případně dezinfikuje prostředkem pro dezinfekcí kůže.
Výkon, při němž dochází k porušování integrity kůže, provádí pracovník s použitím
ochranných jednorázových sterilních latexových rukavic. Aplikační pole se před zahájením
práce dezinfikuje prostředkem pro dezinfekcí kůže.
Civilní oděv pracovníka je uložen v samostatné skříňce, pracovní oděvy pracovníka jsou
uloženy v další samostatné skříňce. V případě znečištění nebo kontaminace pracovního oděvu
biologickým materiálem je oděv během pracovní doby měněn, znečištěný oděv je okamžitě
uložen do plastového vaku v uzavíratelné nádobě (koš na prádlo), který je denně odvážen z
provozovny. Pracovník používá koženou obuv bílé barvy, kterou nosí pouze v prostoru
provozovny a souvisejících prostorách, blůzu (triko) bílé barvy, operační kalhoty zelené barvy
a pokrývku hlavy (čepice, popřípadě šátek).
Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další
výrobky, které splňuji požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na
ně vztahují.
Osušení rukou v provozovně a na WC je zajištěno pomocí jednorázových papírových ručníků,
uložených v nástěnných zásobnících, umístěných v blízkosti umyvadel.
Do provozovny je po domluvě s pracovníkem povolen vstup klientům, pracovníkům
Hygienické stanice, Zdravotního ústavu, úředním kontrolám, souvisejícím s provozem,
revizním technikům a majiteli objektu. Do zázemí provozovny a provozovny samotné je
zakázán vstup nepovolaným osobám a zvířatům (s výjimkou vodících psů pro nevidomé). V
provozovně je přísně zakázáno kouření.
Zásady první pomoci při poranění zákazníka nebo provozovatele:
V případě poranění zákazníka nebo provozovatele je poraněné místo a jeho okolí omyto
pitnou vodou, následně vydezinfikováno přípravkem s virucidním účinkem, překryto sterilní
gázou a obvázáno sterilním obvazem. O poranění je proveden záznam v deníku poranění.

V.

Použití a likvidace jednorázově používaného materiálu

V provozovně jsou požívány materiály a pomůcky určené k jednorázovému použití, a to
sterilní plastové kalíšky na barvu uložené ve sterilním balení (zbývající použitá barva v
kalíšku se v žádném případě nepřelévá zpět do lahvičky s barvou proto, aby se předešlo
nežádoucí kontaminaci celého množství barvy a tím nebyla porušena hygienická kritéria
znehodnocením barvy případnou kontaminací biologickým materiálem), dřevěné špachtle
určené k aplikaci ochranné masti, latexové ochranné rukavice, papírové utěrky a ručníky,
gázové kompresy určené k otírání přebytečné barvy, jednorázové polyetylénové návleky na

obuv, ochranné savé buničinové podložky, papírové role na vyšetřovací lehátka, sterilizační
fólie a samolepící páska, vatové tyčinky určené k aplikaci dezinfekce na kůži.
Všechny tyto materiály jsou kvalifikovány jako biologicky znečištěný nebezpečný odpad,
proto jsou bezprostředně po použití uloženy do speciálního boxu vybaveného plastovým
vakem, určeného pouze k tomuto účelu, který je po naplnění převezen k likvidaci. Ostré
předměty, jako použité jehly a holící břity, budou ukládány do pevnostěnné plastové
uzavíratelné nádoby (objemu 1,51), která je součástí dodávky s boxem na nebezpečný odpad,
vyrobené k tomuto účelu (odpovídá předpisům EU). Zároveň při vývozu naplněného boxu
(asi l x za 2 týdny) bude do provozovny instalován nový box a plastová nádoba na ostré
předměty. Likvidace probíhá na základě smlouvy o likvidaci nebezpečného odpadu, uzavřené
mezi provozovatelem a dětskou lékařkou MUDr. Zdenou Rybníčkovou, která vydala doklad o
převzetí nebezpečného odpadu a následné likvidaci, dle příslušných norem.

Vl.

Očista prostředí provozovny

Úklid všech prostor provozovny je prováděn dle desinfekčního plánu.
Úklidové pomůcky na hrubý úklid jsou uloženy ve sprchovém koutě na WC, dezinfekční
prostředky jsou uloženy v uzavíratelné skříňce na WC.
V rámci úklidu je prováděna očista podlah, pracovních ploch včetně nábytku (lehátko, křeslo,
stůl, pojízdný stolek), hygienického zařízení (WC, umyvadlo, nádoba na odpadky, nástěnný
dávkovač mýdla, nástěnný zásobník na jednorázové papírové ručníky).
Veškerý odpad se odstraňuje denně. Ukládá se do uzavíratelných plastových vaků.
Mytí oken a dveří je prováděno 1 x měsíčně včetně mytí žaluzií, jinak bezprostředně po
znečištění.
Malování provozovny včetně oprav omyvatelných stěn je prováděno l x za 2 roky, jinak
bezprostředně po znečištění nebo poškození.
Úklid provádí a dodržování stanovených zásad kontroluje: pí Dagmar Kloučková.

VII.

Pracovní postup

Každý klient je před zákrokem seznámen s průběhem výkonu formou pohovoru. Po vybraní
vhodného motivu je klientovi předloženo k podpisu čestné prohlášení, které obsahuje
náležitosti uvedené v bodu III. tohoto řádu.
Před výkonem je připraveno křeslo, provede se očista a desinfekce (po každém zákazníkovi) a
křeslo se překryje igelitovým lékařským prostěradlem.
Poté se připraví pracovní stolek. Je provedena jeho očista a desinfekce. Stolek překryjeme
jednorázovou sterilní podložkou.

Dále probíhá příprava materiálu a pomůcek potřebných k úkonu – na pracovní stolek se
připraví sterilní jednorázová pinzeta. Používány jsou pouze jednorázové sterilní jehly (pro
každého klienta nová), dále dezinfikovaný tetovací strojek, tetovací barva, jednorázové balení
sterilního obvazového materiálu(vždy pro jednoho zákazníka použito jednorázové originální
balení), jednorázové sterilní rukavice v originálním balení, antiseptika na dezinfekcí pokožky
před úkonem. Všechny nástroje a pomůcky k úkonům, při nichž je narušena integrita kůže,
jsou sterilní na jedno použití. Při manipulaci se sterilním materiálem jsou dodržovány zásady
asepse (obal jednorázového sterilního materiálu je otevírán tak, aby nedošlo k jeho
kontaminaci). U jednoúčelových pomůcek a materiálů jsou kontrolovány a dodržovány doby
exspirace.
K úkonu pracovník přistupuje až po omytí rukou v teplé vodě za použití tekutých mýdel a po
následné dezinfekcí rukou, k utírání rukou je používán výhradně jednorázový materiál.
Dezinfekce alkoholovým dezinfekčním přípravkem se provádí tak, že se tento přípravek vtírá
do suchých rukou určenou dobu - ruce se neoplachují. Pracovník dále místo výkonu zbaví
ochlupení jednorázovou žiletkou a umístí obtisk obrázku. Poté se již veškerá činnost provádí
za použití sterilních operačních latexových rukavic. Místo se následně dezinfikuje
prostředkem, k tomu určeným dle dezinfekčního řádu vyvěšeného v provozovně.
Poté se kompletuje tetovací strojek, a to tímto způsobem: nejprve se sterilní pinzetou (na
jedno použití) ze sterilního obalu vyjme jehla naletovaná na speciálním táhlu, očko táhla se
nastrčí na kladívko strojku, poté se sterilní pinzetou ze sterilního obalu vyjme dutá rukojeť,
skrz kterou prochází táhlo s jehlou. Ta se nasune a upevní do základny strojku pomocí
utahovacího šroubu. Ze sterilního obalu se sterilní pinzetou vyjme špička s odpovídajícím
hrotem dle počtu a tvaru jehel na táhlu, která se pak zasune a upevní do rukojeti (v některých
případech může být již špička zkompletována s rukojetí a vyjmuta ze sterilního obalu a
následně použita již jako celek). Dále se nastaví přibližná hloubka vpichu, což je přibližně 12mm, která se reguluje délkou hrotu jehly, která při spuštění strojku vyčnívá ze špičky.
Následně se provádí tetováž, a to souvislým řezem jehlou, kmitající vysokou frekvencí, dle
nastavení voltáže a strojku,do kůže, za občasného namočení jehel do barvy nalité v
jednorázovém sterilním plastovém kalíšku. Přebytečná barva se z kůže během tetování otírá
za pomocí sterilních gázových kompresů, přičemž je místo zvlhčováno pomocí postřiku z
rozprašovače, naplněného lékařskou destilovanou vodou. Poté, co jsou dle druhu obrázku
dokončeny obrysové linie, jsou stejným způsobem tetovány stínované partie, popřípadě
barevné odstíny různých barev, pro které je určen jednorázový plastový kalíšek na barvy vždy
samostatně, nový, nepoužitý, zvlášť na každý odstín.
Po dokončení tetováže se tetované místo důkladně očistí lékařskou destilovanou vodou a
antibakteriálním mýdlem. Poté se osuší jednorázovým papírovým ručníkem, popřípadě
papírovou utěrkou a na postižené místo se nanese dřevěnou ústní špachtlí vrstva ochranné
masti(hypoalergenní bílá vazelína) a dále se celé místo překryje fólií, která zabraňuje
nežádoucímu styku s oděvem klienta.
Klient je nadále poučen o zacházení s čerstvým tetováním během hojení. Navíc obdrží i tyto
instrukce písemně. Instrukce vhodného postupu při hojení čerstvého tetování se liší u každého
tetovacího studia, jelikož není žádný jediný zaručený postup, ale je jich víc, dle zkušeností
každého tatéra osobně.
Postup sdělovaný naším studiem zní:

1. Nejpozději 3 hodiny po skončení tetování sejměte krycí fólii,tetování omyjte vlažnou
vodou a mýdlem a osušte čistým ručníkem. Fólii již nepřikládejte!
2. Omezte styk tetování s vodou během hojení na minimum. Nekoupejte se v bazénech a
koupalištích, apod.!
3. Po dvou dnech (období tvorby stroupku) po aplikaci tetování začněte mazat 2x až 3x
denně hojivou mastí, doporučenou tatérem(Bepanthen Plus, Calcium Panthotenicum,
Bílá lékařská vazelína, Bílá hypoalergenní kosmetická vazelína).
4. Po dobu hojení nevystavujte tetování slunečnímu záření, ze stejného důvodu
nenavštěvujte solárium. UV záření snižuje tmavost tetování.
5. Nepoužívejte jiné masti, ani hojivé. Pouze v případě, je-li to nezbytně nutné, ale vždy
po konzultaci s tatérem, který vám tetování prováděl!
6. Tetování se hojí 3-10 dnů, výjimečně déle, podle hojivosti každého jedince.
7. Během hojení omezte konzumaci alkoholu a fyzickou námahu na minimum.
8. V žádném případě neloupejte ani neškrábejte stroupek!
9. Po úplném zahojení, pokud možno, občas aplikujte pleťový krém s vitamínem E,který
vyživuje pokožku a tím udrží čerstvý vzhled vašeho tetování déle.
10. V případě jakéhokoliv problému nebo podezření nás bez odkladu kontaktujte!

Provozní řád zpracovala: Dagmar Kloučková
Provozní řád schválil:

