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C) Dezynfekcja ręczna
• Ręczna dezynfekcja może być zalecana tylko w przypadku, gdy
nie ma możliwości przeprowadzenia kondycjonowania mechanicznego w myjce ultradźwiękowej – dezynfektorze i/lub jeśli
narzędzia nie mają trudno dostępnych połączeń, zagłębień,
szczelin i otworów.
•

Narzędzia należy całkowicie zanurzyć w roztworze dezynfekującym
i zdezynfekować w temperaturze pokojowej przez 5–10 minut.

•

Po wyjęciu z łaźni dezynfekującej należy umieścić narzędzia
w wodzie demineralizowanej i dokładnie je wypłukać. Po opłukaniu narzędzia należy osuszyć i poddać sterylizacji.

D) Czyszczenie maszynowe, dezynfekcja termiczna i suszenie:
Umieścić narzędzia na tacy siatkowej lub koszyku. O ile to możliwe,
podłączyć narzędzia z kanałami bezpośrednio do dysz płuczących
myjni-dezynfektora za pomocą przewodu.
Należy przeprowadzić maszynową dezynfekcję termiczną, biorąc
pod uwagę krajowe wymagania dotyczące wartości AO (patrz ISO
15883).
Przykład procesu czyszczenia maszynowego:
• Płukać 2 minuty w ciepłej wodzie (>40 ).
• Podgrzać do temperatury dezynfekcji >93°C*.
• Utrzymywać w temperaturze >90°C* przez 210 minut.
* Temperatury dezynfekcji odnoszą się do górnego i dolnego punktu
przełączania termostatu myjni-dezynfektora.
Suszenie:
• Program myjki – dezynfektora powinien zapewniać czas suszenia
wynoszący co najmniej 20 minut.
• Po zakończeniu suszenia narzędzi należy natychmiast wyjąć
z myjni - dezynfektora.
Suszenie ręczne:
W razie potrzeby można wykonać dodatkowe suszenie ręczne za
pomocą niestrzępiącej się szmatki. W razie potrzeby należy osuszyć
zagłębienia sterylnym sprężonym powietrzem.
E) Konserwacja, testy funkcjonalne i pakowanie
Po zakończeniu procesu mycia i dezynfekcji należy przeprowadzić
dokładną wizualną kontrolę narzędzi pod kątem czystości.
Jeśli można zauważyć pozostałości zanieczyszczeń, cały proces czyszczenia i dezynfekcji należy powtarzać do momentu potwierdzenia
braku jakichkolwiek zabrudzeń.
Jeżeli czyszczenie nie jest możliwe, narzędzie należy wyłączyć z dalszego użytkowania. W takim przypadku narzędzie powinno zostać
zutylizowane.
Narzędzia i ich komponenty powinny zostać sprawdzone pod kątem
możliwych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy ukryte, luźne lub
brakujące części. Następnie należy ponownie zmontować wszystkie
elementy i sprawdzić działanie narzędzia.
Gwinty i zawiasy należy zabezpieczyć zatwierdzonym olejem konserwującym klasy medycznej. Stosowany olej (np. parafina zgodna
z Ph. Eur.) nie powinien mieć wpływu na późniejszą sterylizację. Należy zwrócić uwagę na ryzyko obrażeń przy posługiwaniu się narzędziami z ostrymi krawędziami lub narzędziami ostro zakończonymi.
Opakowania
Należy stosować wyłącznie znormalizowane i zatwierdzony materiały i systemy opakowaniowe (EN 868 część 2-10, ISO 11607 część
1 + 2, DIN 58953).

Narzędzia powinny być pakowane w sposób wykluczający możliwość
uszkodzenia jałowej bariery.
Narzędzia nie powinny być kondycjonowane w oryginalnych opakowaniach ochronnych i transportowych, w jakich zostały dostarczone
do użytkownika.
F) Sterylizacja ciepłem wilgotnym w autoklawie
Sterylizację produktów najlepiej przeprowadzać metodą frakcjonowanej próżni wstępnej (zgodnie z normami ISO 13060/ISO 17665
i EN ISO 285) z uwzględnieniem odpowiednich wymogów krajowych.
•

3 fazy próżni wstępnej przy ciśnieniu co najmniej 60 mbar.

•

Ogrzewanie do temperatury sterylizacji wynoszącej 134°C.

•

Czas przetrzymywania: co najmniej 5 minut.

•

Czas suszenia: co najmniej 10 minut.

Powyższa specyfikacja stanowi zalecenia dotyczące sterylizacji ciepłem
wilgotnym w autoklawie. Specyfikacje te zostały zwalidowane dla naszych ręcznych narzędzi chirurgicznych w badaniu SMP nr 23616 przy
zredukowanych ustawieniach (132°C, czas przetrzymywania: 4 min).
Obowiązywać mogą inne regionalne i krajowe przepisy lub dyrektywy.
Przechowywanie
Warunki przechowywania narzędzi wysterylizowanych określa producent opakowań przeznaczonych do sterylizaji. Stosowanie tych zaleceń
pozwoli na skuteczne utrzymanie bariery jałowej. Same narzędzia
nie wymagają żadnych specjalnych warunków przechowywania.
Naprawy
Nie należy dokonywać samodzielnych napraw. Czynności serwisowe
i konserwacyjne powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony, wykwalifikowany personel. W razie jakichkolwiek pytań
w tym zakresie prosimy o kontakt doradcą klienta.
Wadliwe produkty powinny przejść cały proces dekontaminacji przed
zwróceniem ich do naprawy.
Ponadto do każdej przesyłki zwrotnej powinien zostać dołączony
formularz protokołu zwrotu od firmy Covetrus, który można otrzymać
bezpośrednio u doradcy klienta lub biurze obsługi klienta.
Utylizacja
Nie są konieczne żadne specjalne środki dotyczące utylizacji. Podczas
utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych
i międzynarodowych.

