
Az MN egészségügyi szolgálatának két újonnan kifejlesztett 
tábori egészségügyi technikai eszköze 

Mészáros Gpt!a mémiik ali:zredts 

Az MN egészségügyi Szolgálatfőnökség I 984. évben két új ey,éfz.r{gii!!)·i tffhnikai eszktizt állított a 
rembzerébe (mindkettőt KF-2 típusú konténer jellegű zárt felépítményben kialakítottan): 

- Demineralizáló Sterilizáló Berendezést (DSB) és 

- az Infúziós Laboratóriumot (IFL). 
Az eszközök mindegyike alapjában véve régóta várt igényeket elégít ki, mivel a magasabbegy

ség segélyhelyeknél, valamint a különböző tábori egészségügyi intézeteknél, raktáraknál az infúziós 
oldatok előállítása eddig csak magisztrális jelleggel történhetett, illetve a jelenleg rendszerben levő 
tábori sterilizáló berendezés (AKVA) által nyújtott szolgáltatások (sterilizálás, desztillált víz készí
tés) távolról sem elégítették ki ezen egészségügyi katonai szervezetek szükségleteit. 

Dtmineralizáló sterilizáló bmndezis 

A DSB a magasabbegység segélyhelyeknél, valamint mindazon tábori egészségügyi intézetek
nél, raktáraknál került rendszeresítésre, amelyek AKVA-val rendelkeznek, mivel ezek leváltására 
került kifejlesztésre, illetve azon katonai szervezeteknél is, amelyek IFL-el ellátottak, ugyanis az 
IFL-el együtt letelepülve az infúziós oldat előállítás zártláncú technológiájában a kezdő és befejező 
(a közbenső az IFL) fázisokban van szerepe. 

Önállóan települve képes bármely 300 ágyas tábori kórház részére: 

1. A sérült-, illetve betegellátás folyamán szükségessé váló infúziós oldatok, gyógyszerek, 
egyéb folyadékok készítéséhez, valamint a különböző mosások, öblítések, testfelület tisztítások 
végzéséhez a megfelelő minőségű és mennyiségű dtmineralizált tiz előállítására. 

2. Az orvosi kéziműszerek, orvosi textiliák, kötszerek és a magisztrális úton előállított infú
ziós oldatok nZ!;őzbJ .rttrilizálására. 

3. Különféle orvosi kéziműszer tisztogatások, folyadékos fertőtlenítések, mosások, felmosá-
sok stb. végezhetőségéhez igényként jelentkező mde1; tlz biztosítására. 

Az JFL-d tf,)iilf ttlepülrt: 
- biztosítja a demineralizált vizet (kezdő fázis); 

- sterilizálja és fclcímkézi a kiszerelt infúziós oldatokat (befejező fázis), végül 

- szolgáltatja az IFL működéséhez szükséges elektromos energiát, gőzt és meleg vizet. 

A DSB a!apt'ctői.w három tgrsfxb/íl !mk/ik iúf.u: 

- magából a felépítményben kialakított berendezésből; 

- egy, a folyamatos vízigényt biztosító vízszállító gépkocsiból, valamint 

- az elektromos energiát szolgáltató HAD-16-3/400/U {vagy azonos teljesítményt nyújtó 
más) típusú áramforrás aggregátból. 
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A felépítményben kialakított berendezés - eltekintve az energia- és vízellátó rendszertől - az 

alábbi három főbb qa,·séf!.ből áll: 
1. a gőzfejlesztő egységből 

2. a sterilizáló egységből és 

3. a demineralizált víz egységből. 
A f!.iízftjlesztő tf!.)'Jff fő eleme a gőzkazán, amely csőkígyós, víztér nélküli, kényszeráramoltatá

sos megoldású. 
E gőzkazánnak az alkalmazása az általánosan használt hagyományos gőzkazánokhoz viszonyí-

tottan több jelentős előnyt eredményezett. 

A hirntkozott előn.rökre utaló eg_r-kft jdlemző adat: 
a) a 4,0 bar nyomásra való felfűtési idő kb. 6 perc (a hagyományosé ennek a többszöröse), 

h) rendkívül gazdaságos az energiahordozó (gázolaj) vonatkozásában, mivel üzemszünet 
esetéhen leállítható a rövid felfűtési idejéből eredően (nem kell a nyomástartás miatt „takarékon" 

dolgoznia), 
e) a tápvíz után táplálása nem igényel különleges technológiai megoldásokat, 

d) nem tartozik kazánbiztosi felügyelet alá. 
A .rterilizálrí fJ;'.l'Séf 3 db-0500x700 mm névleges méretű - automatikus üzemű - autoklávból áll. 

Az autoklávoknak négy Jltrilizálári pmt,ratr~juk van: 
- orvosi kéziműszer; 
- orvosi textília, illetve kötszer; 
- üvegpalackos infúziós oldat; 
- műanyagzsákos infúziós oldat. 
A vezérlés meghibásodása vagy egyéb indok fennállása esetén az autoklávok átállíthatók kézi 

vezérlésre. 
Az infúziós oldatok különböző méretű és kialakítású rekeszekben elhelyezve kerülnek sterili-

zálásra. 
E,gy-egy autoklávba 3 db palackos vagy 4 db zsákos rekesz helyezhető el. 
A rekeszekbe 20 db üvegpalack vagy műanyag zsák tehető. 
A demintra!izált víz (sdtalt1nltrí t"afJ' ionrserélf!) egy.r1'{; automatikus üzemű (üzem-regenerálás

üzcm). Az ioncserélők után egy UV lámpás csírátlanító van a rendszerbe beépítve, amely gyakor
latilag teljes egészében elpusztítja az ioncserélt vízben levő csírákat. 

A felépítmény menetirány szerinti jobb oldalán levő oldalsátorban a kiegészítő tevékenységek 
folynak (anyagfogadás, mosogatás, törlés, textília hajtogatás, előkészítés sterilizálásra, infúziós 

oldat címkézése, anyagkiadás stb.). 
A DSB jilhb h11r((Í.fzt1ti m1lrzt.1ki jel!emZ1li: 
- össztömege 
- személyi állomány 
- telepítési-málházási ideje 
- felfűtési idő 4,0 bar nyomásra 
- üzemanyag-fogyasztás 
- demineralizált víz mennyisége 
- meleg víz mennyisége 

(313 K=+4o 'C) 
- autoklávok száma 
- oldalsátor alapterülete 

4650 kg 
4 fő 

60 perc 
6 perc 

20 liter/óra 
liter/perc 

5-7 liter/perc 
3 dl, 

(3,5 mx4,5 m) 15,75 m' 
Tájékozottságunk szerint a VSZT-hadseregek egészségügyi szolgálatai nem rendelkeznek 

hasonló kialakítású, összetett, több funkciót is et,>yidejűlcg végezni tudó, kis energiaigényű, de 

ugyanakkor nagy teljesítményű eszközzel. 
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I11Jllzirís !tJbomíririum 

Az IFL a vérellátó állomásoknál, kiszolgáló és ellátó zászlóaljaknál, valamint a tábori egészség
ügyi anyagraktáraknál került rendszeresítésre. 

Rendeltetése 3.z infúziós oldat döállítása zártláncú technológiájában - közbenső fázisként - az 
oldatok clöállítása és kiszerelése, valamint üvegpalackok esetében azok tisztázása, mosása, öblítése. 

Az IFL képes napi 16 óra munkaidő alatt 1000 liter - ötféle - különböző oldatféleség előállítá
sára. 

A zártláncú technológia a két felépítmény hátfallal való összekapcsolódi\ával és azt követ6en 
a dcmineralizált víz, meleg víz, valamint gőz csővezetékeivel, illetve az elektromos tápkábellel való 

összeköttetéssel érhető cl. 

J\ t1rhnoliíKit1i folyamat thtf!Palarkm kiszmlir esdin a k~útkczrf: 
- üvegáru fogadás (IFL oldalsátor), 

zárókupak levétel (IFL oldalsátor), 

áztatás-mosás-ivóvizes öblítés (IFL oldalsátor ), 

demlneralizált vizes öblítés (ffL felépítmény), 

infúziós oldat elegyítés {IFL felépítmény), 

infúziós oldat kiszerelés (IFL felépítmény), 

zárókupak feltétel (IFL felépítmény), 

infúziós oldat sterilizálás (DSB felépítmény), 

címkézés (DSB oldalsátor). 

Műanyag zsákos kiszerelés esetében az üvegpalackok előkészítő technológiai s~ra elmarad. 

A fd('pítményben került elhelyezésre a demineralizált vizet fogadó 125 literes gyűjtőtartály, a 

2 db ugyancsak 125 literes duplafalú keverőtartály, a szűrő-kiszerelő egység, a pneumatikus kupak
záró berendezés, a demineralizált vizes öblítő, a mosószert tároló-adagoló egység, valamint a demi

neralizá[t vizet szívó-nyomó szűrtlcvegős légkompresszor. 

Az oldalsátorba kerül kitelepítésre a pneumetikus kupaknyitó berendezés, az áztatókád, a 

kefés üvegmosó, valamint az ivóvizes öblítő. 

Az uldip, nem nnllMt har(dswti m/(szt1ki jellmnr/i: 
- össztömege 4300 kg 

- személyi állománya 3 fő 
tdepítési-málházási ideje 60 perc 

oldalsátor alapterülete {.3,5 mx4,J m) 15,75 m 2 

demincralizált víz igény min. 240 liter/óra 

- meleg víz igény (313 K=+40"C) 6000 litcr/16 óra 
- gőz igén) min. 30 kg/óra 

Az lFL fogyóanyag készlete 3 napos folyamatos munkavégzést biztosít. 

Az Ifi kizárólag infúziós oldatok előállítására specializálódott. Ennek megfelelően jelentős 

mfrtékben na,gyobb a tdjcsítménye a YSZT-hadseregá egészségügyi szolgálatainál alkalmazott 
infúziós n[<latot ddállít6 eszköú'Jknél, mivel ezek e1,,,yéb feladatok elvégzésére is alkalmasak. 

Tú.jékozottságunk szerint ezek a teljesítmények az alábbiak: 

- NDK l\N ,í-500 litn/16 br:t 

- LCS és CSSZSZK 160-200 liter/I(i ór·1 

A juh0)7lhn{1)hJL\.\crcg l.ibor..itóriumának ccljc~1t111énye )\)(i Ltc:r/J ti ór:1 

,\l1ri,.lU·r fr·;lTít1rn:.T1:· v:'dlí,l·utó n-:irh],,i.on bu11ui ,;it,;\' 11olr:ui konténe1 sLállítc; kcrc,zt:·:1r
tilval e!Lírntt, ilktvv ~íkL1po~ 5.u ronna lu1~1nm leh.,_·rhi1:'l\L1 tLhugépkocqval. :,.melyek cgy(,bként 

!S :i.lbl.11:1s:ik a KF-2 fdépítméi1y szállírti<tr:t. 

1L cih,,ík. ,1,ini1/1d ,r .toi1rí1\1t 1/r/11 t,t!.ílfhrtrík. 
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