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LEIÐBEININGAR UM HREINSUN OG SÓTTHREINSUN FYRIR MARGNOTA TÆKI 

 

 
Vörur: 
Endurnotanleg OPERACE-tæki. 

 

Takmarkanir á endurvinnslu 
Líftími tækjanna er takmarkaður. Hins vegar er ekki hægt að sjá fyrir fyrir hámarksfjölda endurbótalota. 
Endingartími tækjanna takmarkast venjulega af sliti og skemmdum vegna fyrirhugaðrar notkunar þeirra 
í skurðaðgerðum en ekki endurvinnslu. Tækin verða að fara í ítarlega skoðun fyrir hverja notkun til að 
tryggja að þau virki að fullu. 

 

Á notkunarstað 
Fjarlægðu óhreinindi með einnota klút eða pappírshandklæði. 

 

Flutningur á vinnslusvæði 
Þrífa og sótthreinsa fjölnota tækin eins fljótt og auðið er eftir notkun. 

 

Þrifin undirbúin 
Ekki er hægt að taka í sundur einstök tæki. 

 

Þrif/sótthreinsun 
Þar sem hægt er að staðla sjálfvirkar aðferðir ætti að gefa þeim forgang fram yfir handvirkar aðferðir. 

 

Sjálfvirk þrif/sótthreinsun 
Ef hreinsa á mjög óhrein lækningatæki sjálfkrafa er mælt með því að þau fari í forhreinsun svipað og 
handvirkt hreinsunarferli og úthljóðsbað áður. 

Búnaður sem þarf: 

Þvotta- og sótthreinsiefni samkvæmt ISO 15883, aðferð við hreinsiefni: 

Fylgja skal notkunarleiðbeiningum framleiðanda þvotta- og sótthreinsunartækisins. Mælt er með 
hreinsiefnum með pH-gildi 7 til 10, þar sem ekki má fara yfir pH-gildi upp á 12. Stilla þarf tækin þannig 
að opin snúi niður svo að hreinsiefnið geti runnið alveg af. 

 
Lágmarkskröfur um hringrás: 

1. Forskolaðu með köldu kranavatni í að minnsta kosti 3 mínútur 
2. Að minnsta kosti forhreinsun í 2 mínútur við <40°C; Bæta við þvottaefni 
3. Að minnsta kosti 5 mínútur að þrífa við 55°C með þvottaefni 
4. Að minnsta kosti forksolun í 1 mínútu með kranavatni við > 40°C 
5. Að minnsta kosti skolun með köldu, afsteinuðu vatni í 1 mínútu 
6. Að minnsta kosti hitasótthreinsun í 5 mínútur með afsteinuðu vatni við >90°C 
7. Að minnsta kosti þurrkun í 40 mínútur við >90°C; Ef nauðsyn krefur, þurrkaðu holurnar frekar 

með dauðhreinsuðu síuðu þrýstilofti 
 

Við affermingu skal athuga hvort öll sjáanleg óhreinindi hafi verið fjarlægð af tækjunum. Ef nauðsyn 
krefur endurtaktu lotuna eða hreinsaðu með höndunum. 
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Handvirk hreinsun 

Búnaður sem þarf: 

Ultrasonic hreinsiefni, ætlað til handhreinsunar / sótthreinsunar og hentar fyrir ultrasonic meðferð 
hentugur mjúkur bursti. 

Aðferð: 

Með handþrifum eru íhlutirnir settir í lausn af þvottaefni/sótthreinsiefni með sannað sótthreinsandi 
áhrif. Lausnin verður að undirbúa í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda (styrkur, hitastig, 
útsetningartími). Mælt er með þvotta- og sótthreinsiefnum með pH 7 til 10. Hámarks leyfilegt pH gildi er 
12. 

Forhreinsun 

1. Skolaðu óhreina tækið undir rennandi köldu kranavatni í að minnsta kosti tvær mínútur. Hægt 
er að nota mjúkan bursta til að auðvelda að fjarlægja flest óhreinindi og rusl. 

Handvirk hreinsun 

2. Leggið tækið í bleyti í ensímhreinsiefni eða sambærilegri hreinsilausn í að minnsta kosti 10 
mínútur. Fylgdu notkunarleiðbeiningum framleiðanda ensímhreinsiefnisins með tilliti til 
útsetningartíma, hitastigs, vatnsgæða og styrks. 

3. Hreinsaðu tækið með höndunum þar til engar leifar sjást á yfirborðinu. Notaðu mjúkan bursta 
til að fjarlægja óhreinindi og rusl. Virkjaðu allar samskeyti og aðra hreyfanlega hluta tækisins 
þannig að hreinsilausnin geti virkað á öll svæði. 

4. Í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda hreinsiefnis varðandi styrk og hitastig, skal útbúa 
úthljóðsbað með ferskri hreinsilausn með ensímhreinsiefni eða samsvarandi hreinsilausn. 

5. Hreinsaðu tækið með ultrasonic í að minnsta kosti 10 mínútur með að minnsta kosti 30 kHz 
tíðni. 

6. Skoðaðu tækið sjónrænt. Endurtaktu skref 2 til 5 þar til ekki eru fleiri sýnilegar leifar á tækinu. 

Handvirk sótthreinsun: 

7. Leggið tækið í bleyti í ensímhreinsi-/sótthreinsilausn í að minnsta kosti 15 mínútur. Fylgdu 
notkunarleiðbeiningum framleiðanda með tilliti til váhrifatíma, hitastigs, vatnsgæða og styrks. 

8. Skolaðu tækið með afsteinuðu vatni í að minnsta kosti 2 mínútur. Gakktu úr skugga að blindop 
séu fyllt og tæmd ítrekað. 

9. Þurrkið tækin. Ef nauðsyn krefur, þurrkaðu holurnar frekar með dauðhreinsuðu síuðu þrýstilofti. 
 

Skoðun 

Hreinlæti: 

Eftir hverja hreinsun/sótthreinsun verða vörurnar að vera lausar við sýnilegar leifar og aðra mengun. 
Vörurnar, sérstaklega holurnar á tengjunum, þarf að athuga vandlega fyrir hugsanlegum leifum. Ef 
nauðsyn krefur verður að endurtaka hreinsunarferlið þar til varan er sýnilega hrein. 

Virkni: 

Fyrir hverja notkun verður að athuga hvort skurðtækið sé brotið, sprungur, aflögun, tæringu og rétta 
virkni. Það þarf að vera hægt að renna rennihringnum aðeins fram og til baka á tengjunum. 

 

Pökkun og merkingar 
Eftir endurvinnslu skal pakka vörunum eins fljótt og auðið er í dauðhreinsunarpoka í samræmi við ISO 
11607 eða sambærilegt ílát og merkja umbúðirnar í samræmi við það. 
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Dauðhreinsun 
Dauðhreinsunin verður að fara fram í prófuðum, vel viðhaldnum gufudauhreinsunartækjum í samræmi 
við ISO 17665. 
Mælt er með eftirfarandi gufudauhreinsunartækjum1: 

− Tómarúm gufusæfir með for-loftæmdum fasa 

− að minnsta kosti 3 mínútna biðtími við 
134°C eða að minnsta kosti 5 mínútna 
biðtíma við 132°C 

− Þurrkunartími að minnsta kosti 20 mínútur* 
 

*Þurrkunartími er venjulega breytilegur á milli 20 og 60 mínútur vegna mismunandi umbúðaefnis og 
dauðhreinsunaraðgerða. 

 

Geymsla 
Tækin verða að geyma á hreinum, þurrum stað sem er varinn gegn beinu sólarljósi, 
meindýrum/skordýrum, miklum hita og raka. 

 

Upplýsingar um staðfestingu á endurvinnslu 
Eftirfarandi efni og vélar voru notaðar við löggildinguna: 

 

Þrifaefni: Fyrir handvirka og sjálfvirka hreinsun: neodisher® 
MediClean forte 
Til sótthreinsunar: neodisher® Septo 

Fin þvotta- og sótthreinsunartæki: MIELE PG 8535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hægt er að lengja biðtímann í 18 mínútur til að uppfylla tilmæli Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
(WHO) með tilliti til TSE / CJD mengunar. Læknisvörur frá PB Swiss Tools eru hannaðar fyrir slíkar 
dauðhreinsunarlotur. 


