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NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ A STERILIZACI PRO OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ NÁSTROJE 
 
 

Produkty: 
Opakovaně používané nástroje OPERACE. 

Omezení při opakované přípravě 
Životnost nástrojů je omezená. Maximální počet cyklů opakované přípravy však nelze předem určit. 
Životnost nástrojů je obvykle omezena opotřebením a poškozením kvůli danému použití v chirurgii, ne 
samotnou opakovanou přípravou. Nástroje musejí před každým použitím projít úvodní kontrolou, aby 
bylo jisté, že jsou plně funkční. 

Na místě použití 
Nadměrná znečištění odstraňte jednorázovým, např. papírovým ubrouskem. 

Transport do prostoru pro opakovanou přípravu 
Opakovaně používané nástroje byste měli po použití vyčistit a dezinfikovat tak rychle, jak jen to bude 
možné. 

Příprava čištění 
Jednotlivé nástroje nelze rozebírat. 

Čištění/dezinfekce 
Automatizované metody lze standardizovat, proto byste je měli upřednostnit před ručními metodami. 

Automatické čištění/dezinfekce  
Pokud byste silně znečištěné zdravotnické produkty čistili automaticky, doporučujeme, abyste je 
napřed předběžně vyčistili, podobně jako při ručním čištění, a dali do ultrazvukové lázně.  

Potřebné vybavení: 

Čisticí a dezinfekční přístroje (Reiniguns- und Desinfektionsgeräte, RDG) podle normy ISO 15883, 
čisticí prostředek 

Postup: 

Je nutné dbát návodů k použití od výrobce RDG. Doporučujeme čisticí prostředky s hodnotou pH od 7 
do 10, přičemž nesmí být překročena hodnota pH 12. Přístroje musejí být umísťovány otvory směrem 
dolů, aby čisticí prostředek mohl zcela vytéct. 
 

Minimální požadavky na cyklus: 

1. Oplachujte alespoň 3 minuty studenou vodou z vodovodu. 
2. Čistěte alespoň 2 minuty při teplotě < 40 °C s přidáním čisticího prostředku. 
3. Čistěte alespoň 5 minut při teplotě 55 °C s čisticím prostředkem. 
4. Oplachujte alespoň 1 minutu vodou z vodovodu při teplotě > 40 °C. 
5. Myjte alespoň 1 minutu studenou destilovanou vodou.  
6. Tepelně dezinfikujte alespoň 5 minut destilovanou vodou při teplotě > 90 °C. 
7. Sušte alespoň 40 minut při teplotě > 90 °C; v případě potřeby vrtané otvory dosušte sterilním 

filtrovaným stlačeným vzduchem. 
 

Při odběru zkontrolujte, zda byly z nástrojů odstraněny veškeré viditelné nečistoty. Případně cyklus 
opakujte nebo vyčistěte ručně. 

 

Ruční čištění 

Potřebné vybavení: 

Ultrazvukové čisticí zařízení, čisticí prostředek určený pro manuální čištění/dezinfekci a vhodný pro 
ultrazvukové čištění, vhodné měkké kartáčky. 

Postup: 
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Při ručním čištění se komponenty dávají do roztoku z čisticího/dezinfekčního prostředku s prokázaným 
dezinfekčním účinkem. Roztok musí být připraven podle pokynů výrobce (koncentrace, teplota, doba 
působení). Doporučujeme čisticí a dezinfekční prostředky s hodnotou pH 7 až 10. Maximální přípustná 
hodnota pH je 12. 

Předběžné čištění 

1. Znečištěný nástroj oplachujte alespoň dvě minuty pod tekoucí studenou vodou z vodovodu. 
Pro snazší odstranění většiny nečistot a usazenin lze použít měkký kartáček. 

Ruční čištění  

2. Přístroj dejte do enzymatického čisticího prostředku nebo odpovídajícího čisticího roztoku 
alespoň na 10 minut. Dodržte návody k použití od výrobce enzymatického čisticího 
prostředku, pokud jde o dobu působení, teplotu, kvalitu vody a koncentraci. 

3. Přístroj vyčistěte ručně, až nebudou na povrchu vidět žádné nečistoty. K odstranění nečistot 
a usazenin použijte měkký kartáček. Hýbejte případnými klouby a jinými pohyblivými částmi 
zařízení, aby se čisticí roztok dostal do všech míst.  

4. Připravte ultrazvukovou lázeň s čerstvým čisticím roztokem a enzymatickým přípravkem či jiný 
odpovídající čisticí roztok a dodržujte přitom pokyny výrobce čisticího prostředku 
ohledně koncentrace a teploty.  

5. Přístroj čistěte ultrazvukem po dobu alespoň 10 minut při frekvenci alespoň 30 kHz. 
6. Přístroj vizuálně zkontrolujte. Kroky 2 až 5 opakujte tak dlouho, až na nástroji nebudou žádné 

viditelné usazeniny. 

Ruční dezinfekce: 

7. Přístroj dejte do enzymatického čisticího prostředku / dezinfekčního roztoku alespoň na 15 
minut. Dodržte návody k použití od výrobce, pokud jde o dobu působení, teplotu, kvalitu vody 
a koncentraci. 

8. Přístroj oplachujte destilovanou vodou alespoň 2 minuty. Dbejte na to, aby byly prohlubně 
opakovaně plněny a vyprazdňovány. 

9. Nástroje osušte. V případě potřeby dosušte kanyly sterilním filtrovaným vzduchem. 

Kontrola 

Čistota: 

Po každém čištění/dezinfekci nesmějí být na produktech viditelné usazeniny ani jiné kontaminace. 
Produkty, zvláště kanyly na spojích, musíte pečlivě zkontrolovat, zda na nich nejsou usazeniny. Pokud 
je to potřeba, musíte proces čištění opakovat, dokud produkt nebude viditelně čistý. 

Funkce: 

Před každým použitím musíte zkontrolovat, zda se na chirurgickém nástroji nenacházejí zlomy, 
praskliny, deformace a koroze a zda správně funguje. Na spojkách musí být možné lehce posunout 
kluzný kroužek dopředu a dozadu. 

Balení a popis 
Produkty po opakované přípravě zabalte do sterilizačního sáčku podle normy ISO 11607 nebo stejně 
kvalitního balení a obal odpovídajícím způsobem popište tak rychle, jakmile to bude možné. 

Sterilizace 
Sterilizace musí probíhat ve vyzkoušených, řádně udržovaných parních sterilizátorech podle normy 
ISO 17665. 
Doporučujeme následující hodnoty při parní sterilizaci1:  
 

 Vakuový autokláv s vakuovými fázemi 
 doba působení alespoň 3 minuty při teplotě 134 °C nebo 
 doba působení alespoň 5 minut při teplotě 132 °C  
 doba schnutí nejméně 20 minut* 

 

                                                      
1 Dobu trvání lze prodloužit na 18 minut, abyste dodrželi doporučení Světové zdravotnické organizace 
(WHO) vzhledem ke kontaminaci TSE/CJD. Zdravotnické produkty PB Swiss Tools jsou konstruovány 
pro takové sterilizační cykly. 
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*Doby schnutí se podle rozdílů v obalovém materiálu a sterilizačních postupech zpravidla pohybují 
mezi 20 a 60 minutami. 

Skladování 
Přístroje skladujte na čistém, suchém místě, chráněném před přímým slunečním světlem, škodlivým a 
jiným hmyzem, extrémním teplem a vlhkostí. 

Informace k validaci opakované přípravy 
Při validaci byly použity následující materiály a stroje: 
 
Čisticí prostředek: pro ruční a automatické čištění: neodisher® MediClean 

forte  
 pro dezinfekci: neodisher® Septo Fin 
Čisticí a dezinfekční přístroj: MIELE PG 8535 


