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Dzīvsudraba avoti veselības 
aprūpes nozarē 

 Termometri 

 Sfigmomanometri 

 Zobu amalgamas 

 Kuņģa-zarnu trakta zondes 

 Laboratorijas ķimikālijas 

 Farmaceitiski produkti 

 Elektroierīces 

 Medicīnas atkritumu sadedzināšana, atklātā 
dedzināšana, dedzināšana mucās, pārvēršana 
gāzē, pirolīze utt. 
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Kategorija Produkta veids 

Medicīnieskie produkti Termometri 

Sfigmomanometri 

(asinsspiediena mērītāji) 

Ezofageālie dilatatori (saukti 

arī par bužiem) 

Cantor un Miller-Abbott zondes 

(lietotas zarnu aizsprostojumu 

tīrīšanai) 

Barošanas caurulītes 



WHO/OMS 

Kuņģa-zarnu trakta zondes 
 
Lietošana: kuņģa-zarnu trakta, Blakemore un Cantor zondes tiek izmantotas 
zarnu aizsprostojumu iztīrīšanai. Kuņģa-zarnu trakta zondes ir sastopamas tikai 
medicīnā. Pētījumi liecina, ka šīs ierīces vairs netiek plaši izmantotas 
 (Galligan et al., 2002). 

 
Dzīvsudraba saturs: Šīs ierīces var saturēt aptuveni 1000 gramus, ja tiek 
pilnībā uzpildītas. 
 
Alternatīvas: Alternatīva dzīvsudrabu saturošām kuņģa-zarnu trakta zondēm 
ir volframa zondes.  
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Miller Abbott 

zondes 

(zarnu 

aizsprostojuma 

likvidēšanai) 

Ar volframu 

pildītas zondes  

Zondes var iegādāties tukšas un slimnīcās tās piepilda ar 

pildvielu, vai nu dzīvsudrabu vai volframu.   

Volframa pildījums tiek uzskatīts par tikpat efektīvu kā 

dzīvsudraba pildījums. Samazina dzīvsudraba iekšējās noplūdes 

risku. Volframs ir drošāka, videi draudzīgāka alternatīva, 

salīdzinot ar dzīvsudrabu; nav informācijas par tā izraisītiem 

hroniskiem veselības traucējumiem.  

Ar gaisu vai 

fizioloģisko 

šķīdumu pildītas 

zondes 

Ar gaisu pildīto zonžu trūkums: ar gaisu pildītajām zondēm 

nepieciešams ilgāks laiks, lai izietu cauri sistēmai, salīdzinot ar 

dzīvsudrabu pildītajām zondēm; minētajām alternatīvām 

vajadzīga piedeva fizioloģiskajam šķīdumam, lai varētu saskatīt 

rentgenuzņēmumā.  

Samazina dzīvsudraba iekšējās noplūdes risku.   

Barošanas 

caurulītes 

Volframa Volframa pildījums tiek uzskatīts par tikpat efektīvu kā 

dzīvsudraba pildījums, bez dzīvsudraba iekšējās noplūdes riska. 

Izmaksas ir salīdzināmas. 



WHO/OMS 

 
Ezofageālie dilatatori 

 
 

Lietošana: Ezofageālie dilatatori tiek izmantoti tikai medicīnā: tie tiek 
lietoti, lai torakālās ķirurģijas, otolaringoloģija un citu medicīnisku procedūru 
laikā izplestu pacienta barības vadu. Ar dzīvsudrabu pildīti dilatatori ir 
sastopami arvien retāk. 
 
Dzīvsudraba saturs: Ezofageālie dilatatori var saturēt līdz 1000 gramus 
dzīvsudraba (Ilgtspējīgu slimnīcu projekts, 2003. gads). 
 
Alternatīvas: Izplatītas alternatīvas ir ar ūdeni un volframu pildīti dilatatori. 
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Barības vada 

paplašinātāji 

(saukti par bužiem) 

Ar volframa želeju 

pildīti buži 

Volframa pildījums tiek uzskatīts par tikpat efektīvu kā 

dzīvsudraba pildījums. Samazina dzīvsudraba noplūdes 

risku pacienta ķermenī. Izmaksas ir salīdzināmas. 

Volframa želejas bužu cena ir no $ 3000 līdz $ 4400 

salīdzinājumā ar dzīvsudraba bužiem, kuru cena ir $ 

3395.  Dzīvsudraba bužu kā veselībai bīstama materiāla 

utilizācijas izmaksas ir augstākas, salīdzinot ar volframa 

bužu pārstrādi sadzīves atkritumos. Volframs ir drošāka, 

videi draudzīgāka alternatīva, salīdzinot ar dzīvsudrabu24; 

nav informācijas par tā izraisītiem hroniskiem veselības 

traucējumiem.25 

Cantor zondes 

(gremošanas 

sistēmas 

izmeklēšanai) 

Ar volframa želeju 

pildīti Cantor zondes  

Zondes var iegādāties tukšas un slimnīcās tās piepilda ar 

pildvielu - dzīvsudrabu vai volframu. Izmaksas ir 

salīdzināmas. Daži uzskata, ka volframa pildījums nav tik 

efektīvs kā dzīvsudraba, jo tas nav tik smags. Samazina 

dzīvsudraba noplūdes risku pacienta ķermenī. Volframs ir 

drošāka, videi draudzīgāka alternatīva, salīdzinot ar 

dzīvsudrabu; nav informācijas par tā izraisītiem 

hroniskiem veselības traucējumiem. 

   



WHO/OMS 

Temperatūras mērīšanas  
termometri 

 
 
 
 
 

Lietošana: Temperatūras mērīšanas termometri mēra cilvēka organisma 
temperatūru orāli, caur tievo zarnu vai padusi.  
 
Dzīvsudraba saturs: Saturs svārstās no 0,5 līdz 3 gramiem. 
 
Alternatīvas: Dzīvsudrabu nesaturošas alternatīvas ir digitālie, spirta un 
stikla gallija-indija-alvas termometri. Citas alternatīvas ir ausu kanālu 
termometri un elastīgie pieres termometri. Šīs alternatīvas spēj būt tik pat 
precīzas, cik dzīvsudraba termometri, turklāt rādījumus ir vieglāk nolasīt. 



Termometru ražotāji 
Adarsh Industries Mumbaja, Mahārāštra  Indija Āzija 

Aresco Engineering Works Deli Indija Āzija 

Caretek Medical Venžou Ķīna Āzija 

Changzhou Ruiming Thermometer Factory of China Čandžou Ķīna Āzija 

Dynamic Gauges Pvt. Ltd. Thana, Mahārāštra  Indija Āzija 

GP Industries Harjana Indija Āzija 

Hicks Thermometers Ltd. Aligarha Indija Āzija 

Jaspin Instrumentation Mahārāštra  Indija Āzija 

Medline Industries, Inc. Mundeleina, Ilinoisa ASV Ziemeļamerika 

OJSC Termopribor Maskava Krievija Āzija 

Pioneer Industrial Instruments Mahārāštra  Indija Āzija 

Rajas Enterprises Amabala  Indija Āzija 

Shakti Sales Corporation Mumbaja, Mahārāštra  Indija Āzija 

Shreeji Pressure Gauges Mahārāštra  Indija Āzija 

Singhsons Scientific Traders Amabala Kanta, Harjana Indija Āzija 

SoFine Group Co. Ltd. 
Yuhi measure  

Ningbo  
Kjunhi doh 

Ķīna 
Dienvidkoreja Āzija 

Sper Scientific Ltd. Skotsdeila, Arizona ASV Ziemeļamerika 

Taylor Precision Products Oak Brook, Ilinoisa ASV Ziemeļamerika 

Vee Gee Scientific Kirklande, Vašingtona ASV Ziemeļamerika 

Lowell University Center Report for UNEP, 2009 



Ķīnā ražotie dzīvsudraba 
termometri 
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Pētījuma analīzes ziņojums par dzīvsudraba izmantošanu Ķīnā 2003 – 2005, Ķīnas Valsts vides aizsardzības administrācijas 

(SEPA) Ķimikāliju reģistrācijas centrs, Dabas resursu aizsardzības padome , 2007. gada maijs 



Dzīvsudraba termometri 

Saplīšana 



Termometru saplīšana 

 Parasti standarta stikla termometrs satur aptuveni 1 gramu 
dzīvsudraba 

 Izlijušais dzīvsudrabs iztvaikos, un dzīvsudraba koncentrācija 
gaisā būs 22,2 mg/m3 piecpadsmit kvadrātmetru plašā telpā 
ar trīs metrus augstiem griestiem. 

 Ķīnas noteikumi par maksimālo pieļaujamo dzīvsudraba 
koncentrāciju iekštelpu gaisā ir 0,01 mg / m3, bet ASV darba 
vietās pieļaujamā robežvērtība ir 0,1 mg/m3 un īstermiņa 
iedarbības ierobežojums ir 0,03 mg/m3. 

 Xueyu Li , Global village of Beijing: 12-20-2007 

 Mazi bērni ir saindējušies pēc tam, kad mazāk kā divas 
nedēļas bijuši pakļauti dzīvsudraba tvaikiem no paklāja pēc 
viena termometra saplīšanas. 

   Poisindex, 2010 

 

 



Priekšnoteikumi efektīvai 
aizvietošanas stratēģijai 

 Bīstamības raksturojums 

 Noteikti saskarsmes veidi 

 Drošāku alternatīvu pieejamība 

 Alternatīvu ieviešanas praktiskums 

 Aizvietošanas sociālie zaudējumi 

 Piesardzības principa pielietošana 



 

 

 



Xueyu Li , Global village of Beijing: 12-20-2007 

Dzīvsudrabu nesaturoši 
termometri 



Parametrs Specifikācijas kopsavilkums Testa procedūra 

Maksimālā pieļaujamā kļūda 

noteiktā temperatūras 

diapazonā 

0,1o    Temperatūras diapazons: 

         35,5o C – 42,0o C    

          Apkārtējās temperatūras    

          diapazons:     

          18o C – 28o C             

Metode atbilstoši 7.3 

punktam 

EN 12470-3:2000 

0,2o       Ārpus mērāmās  

           temperatūras  

           diapazona un 

           apkārtējās vides  

           temperatūras  

           diapazona              

Minimālais temperatūras 

diapazons 

35,5o C – 40,0o C Metode atbilstoši 7.2 

punktam 

EN 12470-3:2000 

Izšķirtspēja (digitālais 

pieaugums) 

0,1o C vai mazāk   Vizuāla apskate 

apkārtējās vides temperatūras 

diapazons  

10o C – 35o C Metode atbilstoši 7.7 

punktam 

EN 12470-3:2000 

Prasības digitālajiem termometriem 
Galvenie parametri atbilstoši Eiropas standartam EN 12470-3:2000+A1:2009 

(Piezīme: ja digitālajam termometram ir vienreiz lietojams aizsargapvalks, termometrs kopā ar apvalku atbilst minētajām prasībām).    

 



Prasības digitālajiem termometriem: Galvenie 

parametri atbilstoši ASTM E1112-00 standartam (no 
jauna apstiprināts 2006. gadā) 

Parametrs Specifikācijas kopsavilkums Testa procedūra 

Maksimālā 

pieļaujamā kļūda 

noteiktā 

temperatūras 

diapazonā 

±0,3o  Temperatūras diapazons: 

          < 35,5o C  

          Apkārtējās temperatūras    

          diapazons:    -    sk. zemāk 

Metode atbilstoši 5.4 

punktam 

ASTM E1112-00  

±0,2o  Temperatūras diapazons: 

          < 35,8o C līdz 37o C  

          Apkārtējās temperatūras    

          diapazons:    -    sk. zemāk         

±0,1o  Temperatūras diapazons: 

          < 37o C līdz 39o C  

          Apkārtējās temperatūras    

          diapazons: -  sk. zemāk            

±0,2o  Temperatūras diapazons: 

          < 39o C līdz 41o C  

          Apkārtējās temperatūras    

          diapazons:    -      sk.zemāk 

      

±0,3o  Temperatūras diapazons: 
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Izmaksu jautājumi 

 Posadas slimnīca Buenosairesā, Argentīnā 
– Laikā no 2006. gada aprīļa līdz jūnijam šī slimnīca ar 450 gultasvietām 

iepirka 3152 dzīvsudraba termometrus 

– Gadu vēlāk, tajā pašā periodā 2007. gadā, tā iepirka 355 dzīvsudraba 
termometrus un 188 digitālās ierīces. 

– Izmaksu ietaupījums kopā bija gandrīz $3000. 

 Federico Gomez bērnu slimnīca Mehiko 
– Aprēķini liecina, ka šī slimnīca ar 250 gultasvietām sešu gadu laikā, 

aizvietojot dzīvsudraba termometrus ar digitālajiem, ietaupīs $10,000.  

– Šis aprēķins ietver digitālo ierīču un bateriju nomaiņu, kā arī 
atbrīvošanos no dzīvsudraba ierīcēm un baterijām.7  

Pretī kritiskajam punktam | WHO-HCWH Globālā iniciatīva par dzīvsudrabu saturošu medicīnisko ierīču aizvietošanu 

veselības aprūpes nozarē Divu gadu progresa ziņojums, publicēja Pasaules veselības organizācija un Veselības aprūpe 

bez  kaitējuma (projekts apspriešanai) 2010 



Izmaksu jautājumi 

 São Luiz slimnīca Sanpaulu, Brazīlijā 
– Slimnīca ar 116 gultasvietām aprēķināja, ka, ja viņi nomainītu 

visus asinsspiediena mērītājus, sienas termometrus un klīniskos 
termometrus slimnīcā pret alternatīvām ierīcēm, tad ietaupījumi 
no uzturēšanas un kalibrēšanas no sākotnējiem 
kapitālieguldījumiem atmaksāsies par vairāk kā $9000 piecu 
gadu laikā, bet vēl nākamajā gadā tiks ietaupīti vēl $2000. 

 Indijā, Toxics Link 
– “četrās slimnīcās veiktie pētījumi rāda, ka izmaksas, ko rada 

dzīvsudraba ierīces, ievērojami pārsniedz šo izmaksu atšķirību [ar 
dzīvsudrabu nesaturošiem instrumentiem] vēl papildus radītajām 
vides kaitējumam un darba bīstamības izmaksām.” 

 

 
Pretī kritiskajam punktam | WHO-HCWH Globālā iniciatīva par dzīvsudrabu saturošu medicīnisko ierīču aizvietošanu veselības aprūpes 

nozarē Divu gadu progresa ziņojums, publicēja Pasaules veselības organizācija un Veselības aprūpe bez kaitējuma (projekts apspriešanai) - 2010 

 



Darbinieku apmierinātība 

Xueyu Li , Global village of Beijing: 12-20-2007 

15% 

85% 

neredz problēmas
digitālo termometru
lietošanā

pārstāv viedokli, ka
digitālie termometri
nav precīzi



Dzīvsudrabu nesaturoši termometri: 
pasākumi dzīvsudraba piesārņojuma novēršanai 

Jūsu slimnīcā 

Dzīvsudraba daudzuma samazināšana veselības aprūpes iestādēs: Pētījums četrās slimnīcās Deli, Indijā, Toxics Link 2009 



Pateicība 
 

Paldies maniem kolēģiem no 

 Ilinoisas Universitātes 

 WHO 

 UNEP 

 HCWH 

un   

Publikācijām Internetā  

 
par daudziem lieliskiem izmantojamiem slaidiem 
 

Paldies! 


