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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА 
 
 

Продукти: 
Инструменти за многократна употреба OPERACE. 

Ограничения при подготовката за повторна употреба 
Жизненият цикъл на инструментите е ограничен. Максималният брой на циклите на 
подготовката за повторна употреба все пак не може да бъде предвиден. Жизненият цикъл на 
инструментите обичайно се ограничава от износването и повредите при употреба по 
предназначение в хирургията, а не от подготовката за повторна употреба. Преди всяка 
употреба инструментите трябва да бъдат подложени на щателна проверка, за да се гарантира, 
че те са напълно функционално пригодни. 

На мястото на употреба 
Прекомерното замърсяване се отстранява с кърпа за еднократна употреба или хартиена кърпа. 

Транспортиране до зоната на подготовка 
След употреба инструментите за многократна употреба следва да се почистят и дезинфекцират 
възможно най-бързо. 

Подготовка на почистването 
Разглобяването на отделните инструменти е невъзможно. 

Почистване/дезинфекция 
Тъй като автоматизираните методи могат да бъдат стандартизирани, те трябва да са за 
предпочитане пред ръчните методи. 

Автоматизирано почистване/дезинфекция  
Ако се налага автоматично почистване на силно замърсени медицински продукти, се 
препоръчва същите да се подлагат на предварително почистване, подобно на ръчен метод на 
почистване и ултразвукова вана.  

Необходимо оборудване: 

Уреди за почистване и дезинфекция (УПД) съгласно стандарт ISO 15883, почистващи 
препарати 

Методи: 

Трябва да се спазват ръководствата за употреба на производителите на УПД. Препоръчителни 
са почистващи препарати с pH-стойност от 7 до 10, като не трябва да се превишава pH-
стойност от 12. Инструментите трябва да се настройват с отворите надолу, за да може 
почистващият препарат да изтече напълно. 
 

Минимални изисквания за циклите: 

1. Минимум 3-минутно предварително промиване със студена вода от водоснабдителната 
мрежа 

2. Минимум 2-минутно предварително почистване при температура <40°C; добавяне на 
почистващ препарат 

3. Минимум 5-минутно почистване при 55°C с почистващ препарат 
4. Минимум 1-минутно предварително промиване с вода от водоснабдителната мрежа при 

температура >40°C 
5. Минимум 1-минутно промиване със студена, деминерализирана вода  
6. Минимум 5-минутна термична дезинфекция с деминерализирана вода при температура 

>90°C 
7. Минимум 40-минутно сушене при температура >90°C; при необходимост трябва да се 

продължи изсушаването на отворите със стерилен филтриран сгъстен въздух 
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При разтоварване проверете дали са отстранени всички видими замърсявания от 
инструментите. При необходимост повторете цикъла или почистете ръчно. 

 

Ръчно почистване 

Необходимо оборудване: 

Уред за почистване с ултразвук, подходящ почистващ препарат за ръчно 
почистване/дезинфекция и за третиране с ултразвук, подходящи меки четки. 

Методи: 

При ръчното почистване компонентите се поставят в разтвор от почистващ 
препарат/дезинфектант с потвърдено дезинфекционно действие. Разтворът трябва да е в 
съответствие с указанията на производителя (концентрация, температура, време на 
въздействие). Препоръчват се почистващи препарати и дезинфектанти с pH-стойност от 7 до 
10. Максимално допустимата pH-стойност е 12. 

Предварително почистване 

1. Промийте замърсения инструмент под течаща, студена вода от водоснабдителната 
мрежа в продължение на поне две минути. За лесното отстраняване на повечето 
замърсители и остатъци може да се използва мека четка. 

Ръчно почистване  

2. Накиснете уреда в почистващ препарат на ензимна основа или съответен почистващ 
разтвор за минимум 10 минути. Спазвайте ръководствата за употреба на производителя 
на почистващия препарат на ензимна основа по отношение на време на въздействие, 
температура, качество на водата и концентрация. 

3. Почистете уреда ръчно, докато по повърхността не се виждат повече остатъци. За 
отстраняване на замърсявания и остатъци използвайте мека четка. Задействайте 
евентуално налични шарнири или други движещи се части на уреда, за да може 
почистващият разтвор да има действие по всички участъци.  

4. Подгответе ултразвукова баня с пресен почистващ разтвор с почистващ препарат на 
ензимна основа или съответен почистващ разтвор при спазване на указанията на 
производителя на почистващия препарат по отношение на концентрация и температура.  

5. Почиствайте инструмента в продължение на поне 10 минути с ултразвук при честота от 
поне 30 kHz. 

6. Извършете визуална проверка на уреда. Повторете стъпки 2 до 5 толкова пъти, докато 
вече не се забелязват никакви остатъци върху инструмента. 

Ръчна дезинфекция: 

7. Накиснете уреда в почистващ препарат на ензимна основа/дезинфекционен разтвор за 
поне 15 минути. Спазвайте ръководствата за употреба на производителя по отношение 
на време на въздействие, температура, качество на водата и концентрация. 

8. Промийте уреда с деминерализирана вода в продължение на поне 2 минути. Уверете 
се, че глухите отвори са напълнени и изпразнени неколкократно. 

9. Изсушете инструментите. При необходимост продължете сушенето на канюлите със 
стерилен филтриран сгъстен въздух. 

Инспектиране 

Чистота: 

След всеки процес на почистване/дезинфекциране продуктите трябва да са абсолютно чисти от 
видими остатъци и други замърсявания. Продуктите, особено канюлите на съединенията, 
трябва да бъдат внимателно проверени за възможни остатъци. При необходимост процесът на 
почистване трябва да се повтори дотогава, докато продуктът е видимо чист. 

Функционална изправност: 

Преди всяка употреба хирургичният инструмент трябва да се провери за наличие на следи от 
счупвания, пукнатини, деформации, корозия и функционална изправност. Плъзгащият пръстен 
на съединителите трябва да може да се движи свободно напред и назад. 
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Опаковка и маркировка 
След подготовката за повторна употреба по възможност опаковайте продуктите в стерилна 
торбичка съгласно ISO 11607 или в еквивалентен контейнер и маркирайте съответно 
опаковката. 

Стерилизация 
Стерилизацията трябва да се извършва в тествани и надлежно технически обслужвани парни 
стерилизатори съгласно стандарт ISO 17665. 
Препоръчват се следните параметри на парна стерилизация1:  
 

 Вакуумни автоклави с фази на предвакуум 
 мин. 3 минути продължителност на стерилизация при 134°C или 
 мин. 5 минути продължителност на стерилизация при 132°C  
 Продължителност на сушене от поне 20 минути* 

 
*Въз основа на разликите в опаковъчния материал и параметрите на стерилизация времената 
на сушене по правило варират от 20 до 60 минути. 

Съхранение 
Инструментите трябва да се съхраняват на чисто, сухо място, което е защитено от директна 
слънчева светлина, вредители/насекоми, екстремна топлина и влажност. 

Информация относно валидирането на подготовката 
При валидирането са използвани следните материали и машини: 
 
Почистващ препарат: За ръчно и автоматизирано почистване: neodisher® 

MediClean forte  
 За дезинфекция: neodisher® Septo Fin 
Уред за почистване и дезинфекция: MIELE PG 8535 

                                                      
1 Продължителността на стерилизация може да се удължи на 18 минути, за да се изпълни 
препоръката на Световната здравна организация (СЗО) по отношение на замърсители, 
причиняващи трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ)/болестта на Кройцфелд-Якоб 
(CJD). Медицинските продукти на PB Swiss Tools са предвидени за подобни стерилизационни 
цикли. 


