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TISZTÍTÁSI ÉS STERILIZÁCIÓS UTASÍTÁSOK ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ 
ESZKÖZÖKHÖZ 
 
 

Termékek: 
Újrafelhasználható OPERACE-eszközök. 

Újrahasznosítási korlátozások 
Az eszközök élettartama korlátozott. Az újrahasznosítási ciklusok maximális számát azonban nem 
lehet megjósolni. Az eszközök élettartamát általában a rendeltetésszerű műtéti felhasználás, nem 
pedig az újrahasznosítás okozta kopás és a sérülések korlátozzák. Az eszközöket minden használat 
előtt alaposan ellenőrizni kell, hogy teljes mértékben biztosíthassuk működőképességüket. 

A felhasználás helyén 
Távolítsa el a felesleges szennyeződéseket eldobható tisztítókendővel vagy papírtörlővel. 

Az előkészítési területre történő szállítás 
Az újrafelhasználható eszközöket használat után a lehető leghamarabb meg kell tisztítani és 
fertőtleníteni. 

Felkészülés a tisztításra 
Az egyes eszközöket nem lehet szétszerelni. 

Tisztítás/fertőtlenítés 
Mivel az automatizált módszerek szabványosíthatók, ezeket kell előnyben részesíteni a kézi 
módszerekkel szemben. 

Automatizált tisztítás/fertőtlenítés  
Ha az erősen szennyezett orvostechnikai eszközöket automatikusan tisztítják, akkor előtte ajánlott a 
kézi tisztítási eljáráshoz hasonló előzetes tisztítás és ultrahangos fürdő elvégzése.  

Szükséges felszerelés: 

Tisztító- és fertőtlenítőeszközök (RDG) az ISO 15883 szerint, tisztítószerek 

Eljárás: 

A RDG-gyártók használati útmutatóját be kell tartani. Javasoljuk a 7 és 10 közötti pH-értékű 
tisztítószereket, a 12-es pH-értéket nem szabad túllépni. Az eszközöket úgy kell beállítani, hogy a 
nyílások lefelé nézzenek, és így a tisztítószer teljesen kifolyhasson. 
 

A ciklusokra vonatkozó minimális követelmények: 

1. Előzetes öblítés hideg csapvízzel legalább 3 percig 
2. Előtisztítás 40 °C-on legalább 2 percig; adjon hozzá mosószert 
3. Tisztítás 55 °C-on, mosószerrel legalább 5 percig 
4. Előzetes öblítés legalább 40 °C-on csapvízzel legalább 1 percig 
5. Öblítés hideg, ioncserélt vízzel legalább 1 percig  
6. Hőfertőtlenítés legalább 90 °C fokon ioncserélt vízzel legalább 5 perc 
7. Szárítás legalább 40 percig legalább 90 ° C-on; szükség esetén szárítsa tovább a furatokat 

steril, szűrt sűrített levegővel 
 

Kirakodáskor ellenőrizze, hogy az összes látható szennyeződést eltávolították-e az eszközökről. Ha 
szükséges ismételje meg a ciklust, vagy tisztítsa meg kézzel. 

 

Kézi tisztítás 

Szükséges felszerelés: 

Ultrahangos tisztító, kézi tisztításra/fertőtlenítésre szolgáló tisztítószer, alkalmas ultrahangos 
kezelésre, megfelelő puha kefék. 
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Eljárás: 

A kézi tisztításhoz az alkatrészeket tisztítószerből/fertőtlenítőszerből készített, fertőtlenítő hatású 
oldatba kell helyezni. Az oldatot a gyártó utasításai (koncentráció, hőmérséklet, expozíciós idő) szerint 
kell elkészíteni. 7 és 10 közötti pH-jú tisztító- és fertőtlenítőszereket javasolunk. A legnagyobb 
megengedett pH-érték 12. 

Előtisztítás 

1. Öblítse a szennyezett műszert hideg, folyó csapvíz alatt legalább két percig. Puha kefével 
könnyen eltávolíthatja a legtöbb szennyeződést és üledéket. 

Kézi tisztítás  

2. Áztassa a készüléket enzimes tisztítószerbe vagy megfelelő tisztítóoldatba legalább 10 percig. 
Vegye figyelembe az enzimatikus tisztítószer gyártójának használati utasításait az expozíciós 
időre, a hőmérsékletre, a vízminőségre és a koncentrációra vonatkozóan. 

3. Tisztítsa meg az eszközt kézzel, amíg nem marad üledék a felületen. Puha kefével távolítsa el 
a szennyeződéseket és az üledéket. Ezután működtesse a készülék minden illesztését és 
más mozgó alkatrészét, hogy a tisztítóoldat minden területen kifejthesse a hatását.  

4. A tisztítószer gyártójának a koncentrációra és a hőmérsékletre vonatkozó utasításainak 
megfelelően készítsen ultrahangos fürdőt friss enzimatikus tisztítószeres oldattal vagy 
megfelelő tisztítóoldattal.  

5. Tisztítsa meg a műszert ultrahanggal legalább 30 kHz frekvencián, legalább 10 percig. 
6. Ellenőrizze a készüléket szemrevételezéssel. Ismételje a 2–5. lépést addig, amíg semmilyen 

látható üledék nem marad a műszeren. 

Kézi fertőtlenítés: 

7. Áztassa a készüléket enzimes tisztítószerbe vagy fertőtlenítő oldatba legalább 15 percig. 
Vegye figyelembe a gyártó használati utasításait az expozíciós időre, a hőmérsékletre, a 
vízminőségre és a koncentrációra vonatkozóan. 

8. Öblítse át a készüléket ioncserélt vízzel legalább 2 percig. Győződjön meg róla, hogy a vak 
nyílások többször feltöltődjenek, majd kiürüljenek. 

9. Szárítsa meg az eszközöket. Ha szükséges, a kanülöket szárítsa tovább steril szűrt sűrített 
levegővel. 

Ellenőrzés 

Tisztaság: 

A termékeknek minden tisztítási/fertőtlenítési folyamat után látható üledéktől és egyéb 
szennyeződéstől menteseknek kell lenniük. A termékeket, különösen a tengelykapcsolókon található 
kanülöket gondosan ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajtuk üledék. Ha szükséges, a tisztítási folyamatot 
addig kell ismételni, amíg a termék láthatóan tiszta nem lesz. 

Funkció: 

A sebészeti eszközt minden használat előtt ellenőrizni kell törések, repedések, deformációk, korrózió 
és helyes működés szempontjából. A csúszógyűrűt kissé előre-hátra kell nyomni a foglalatokon. 

Csomagolás és címkézés 
Az újrahasznosítás után a termékeket a lehető leghamarabb csomagolja ISO 11607 szerinti sterilizáló 
tasakba vagy azzal egyenértékű tartályba, és a csomagolást a megfelelő módon jelölje. 

Sterilizáció 
A sterilizálást tesztelt, megfelelően karbantartott gőzsterilizátorokban kell elvégezni az ISO 17665 
szerint. 
A következő gőzsterilizációs paramétereket ajánljuk1:  
 

 Vákuumautokláv elővákuumfázisokkal 
 legalább 3 perc tartási idő 134 °C-on, illetve 
 legalább 5 perc tartási idő 132 °C-on  

                                                      
1 Az időtartam 18 percre meghosszabbítható, hogy megfeleljen az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) TSE/CJD-fertőzésről szóló ajánlásának. A PB Swiss Tools orvostechnikai eszközeit ilyen 
sterilizálási ciklusokra tervezték. 
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 legalább 20 perc száradási idő* 
 
*A szárítási idő általában 20 és 60 perc között van a különféle csomagolóanyagoknak és sterilizációs 
viselkedésnek megfelelően. 

Tárolás 
Az eszközöket tiszta, száraz helyen, közvetlen napfénytől, kártevőktől/rovaroktól, szélsőséges hőtől és 
nedvességtől védve kell tárolni. 

Az előkészítés validálására vonatkozó információk 
A validálás során az alábbi anyagok és gépek felhasználására került sor: 
 
Tisztítószer: Kézi és automatikus tisztításhoz: neodisher® MediClean 

forte  
 Fertőtlenítéshez: neodisher® Septo Fin 
Tisztító- és fertőtlenítőeszköz: MIELE PG 8535 


