Πρωτόκολλο προκαταρκτικής
απολύμανσης/χειρωνακτικού
καθαρισμού και αποστείρωσης του
συνόλου χειρολαβής-καλωδίου
Piezotome SATELEC®
Προειδοποιήσεις
Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού.
Αποφύγετε τα διαλύματα που περιέχουν ιώδιο ή υψηλή συγκέντρωση χλωρίου.
Το pH των απορρυπαντικών/απολυμαντικών πρέπει να είναι μεταξύ 7 και 11.
Τα μολυσμένα ή χρησιμοποιημένα στοιχεία δεν πρέπει να τοποθετούνται σε κουτί αποστείρωσης και
να καθαρίζονται σε μηχάνημα.
Η μέθοδος καθαρισμού του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome που συνιστά η SATELEC® είναι
χειρωνακτική ή αυτόματη.
Όλα τα στοιχεία πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά και να υπόκεινται σε τελική αποστείρωση πριν
από τη χρήση.
Οι παράμετροι αποστείρωσης ισχύουν μόνο για τα στοιχεία που έχουν καθαριστεί σωστά.
Τα επιμέρους στοιχεία της χειρολαβής (ανάλογα με το μοντέλο: μύτη, δακτύλιος LED, οπτική δέσμη
οδήγησης, δακτύλιος στερέωσης του καλωδίου) απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό.
Σημείωση: Αν η επιφάνεια των συσκευών είναι φθαρμένη, ο καθαρισμός με υπερήχους μπορεί
να επιδεινώσει τις φθορές.
Σημείωση: Η επεξεργασία μόνο της μύτης της χειρολαβής μπορεί να γίνει με υπερήχους. Το
σύνολο χειρολαβής-καλωδίου, ο δακτύλιος LED και ο οπτικός κυματοδηγός δεν πρέπει να
εκτίθενται σε καθαρισμό με υπερήχους.
Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι το σύνολο του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την
επεξεργασία των προϊόντων SATELEC® έχει εγκατασταθεί σωστά, ελεγχθεί, συντηρηθεί και
βαθμονομηθεί.
Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε ένα μηχάνημα πλυσίματος/απολύμανσης για τις χειρολαβές
και τα εξαρτήματά τους.
Αποφύγετε την υπερφόρτωση των κάδων πλυσίματος κατά τον καθαρισμό με υπερήχους ή με τη
συσκευή πλυσίματος/απολύμανσης.

Όρια των κύκλων καθαρισμού/αποστείρωσης

Οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι λειτουργίας που περιλαμβάνουν χειρωνακτικό πλύσιμο και
αποστείρωση έχουν μικρές επιπτώσεις στο σύνολο χειρολαβής-καλωδίου, ανάλογα με το μοντέλο
στον δακτύλιο LED και την οπτική δέσμη οδήγησης του Piezotome.
Οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι λειτουργίας που περιλαμβάνουν υπερήχους, χειρωνακτικό πλύσιμο
και αποστείρωση έχουν μικρές επιπτώσεις στη μύτη της χειρολαβής Piezotome.
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Το τέλος της διάρκειας ζωής προσδιορίζεται κανονικά από τη φθορά και τις ζημιές που συνδέονται
με τη χρήση.

Σημαντικές παρατηρήσεις

− Καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης, σκουπίζετε το αίμα και/ή τα κατάλοιπα από τη χειρολαβή
για να αποτρέψετε την ξήρανσή τους πάνω στις επιφάνειες.
− Βγάλτε τον διατρητή από το διάλυμα καταιονισμού.
− Βυθίστε τον διατρητή σε ενζυμικό ή αλκαλικό διάλυμα καθαρισμού.
− Με το πλήκτρο εξαερισμού της συσκευής, καθαρίζετε τον σωλήνα καταιονισμού, τη χειρολαβή
και το ένθετο για 1 λεπτό μετά από κάθε χρήση, για να αποτρέπετε την ξήρανση των
ακαθαρσιών και των υπολειμμάτων μέσα στη συσκευή.
• Βυθίστε τον διατρητή σε διάλυμα αποσταγμένου ή καθαρού νερού και, με τη βοήθεια του
πλήκτρου καθαρισμού, ξεπλύνετε για 1 λεπτό για να αφαιρέσετε το ενζυματικό ή αλκαλικό
διάλυμα καθαρισμού.
• Βγάλτε τον διατρητή από το διάλυμα αποσταγμένου ή καθαρισμένου νερού και προχωρήστε
σε εξαερισμό του σωλήνα καταιονισμού για να εξαλείψετε το υγρό από το εσωτερικό.
− Τα στοιχεία που έχουν μολυνθεί πρέπει να διαχωρίζονται από τα στοιχεία που δεν έχουν
μολυνθεί προκειμένου να αποτρέπεται η μόλυνση του προσωπικού ή του περιβάλλοντος.
− Μετά τη χρήση, η χειρολαβή πρέπει να καλύπτεται με πανί που έχετε υγράνει με καθαρό νερό,
προκειμένου να αποτρέπεται η ξήρανση του αίματος και/ή των υπολειμμάτων.

Διαχωρισμός και μεταφορά
Τα στοιχεία που έχουν μολυνθεί πρέπει να μεταφέρονται ξεχωριστά από τα στοιχεία που δεν έχουν
μολυνθεί προκειμένου να αποτρέπεται η μόλυνση.

Προετοιμασία για την προκαταρκτική απολύμανση/καθαρισμό
Συνιστάται η επανεπεξεργασία των στοιχείων το συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση. Η
επανεπεξεργασία των συσκευών SATELEC® πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο δύο ώρες μετά
τη χρήση.
− Μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής:
• Ξεβιδώστε το ένθετο στο εμπρόσθιο μέρος του συνόλου χειρολαβής/καλωδίου και
τοποθετήστε το στο κατάλληλο δοχείο. Ο καθαρισμός του περιγράφεται σε διαφορετικό
πρωτόκολλο.
• Αφαιρέστε τον σωλήνα καταιονισμού μιας χρήσεως ή τον σωλήνα καταιονισμού που
επιδέχεται αποστείρωση σε αυτόκλειστο και τους συνδετήρες που επιδέχονται αποστείρωση
σε αυτόκλειστο από το σύνολο χειρολαβής/καλωδίου. Ο καθαρισμός τους περιγράφεται σε
διαφορετικό πρωτόκολλο. Να απορρίπτετε πάντα τον διατρητή και/ή τον σωλήνα
καταιονισμού μιας χρήσεως.
• Ξεβιδώστε τη μύτη.
• Ανάλογα με το μοντέλο, αφαιρέστε την οπτική δέσμη οδήγησης.
• Ανάλογα με το μοντέλο, αποσυνδέστε τον δακτύλιο LED από τη χειρολαβή τραβώντας απαλά.

Προκαταρκτική απολύμανση/Καθαρισμός – Χειρωνακτική μέθοδος
Εξοπλισμός : μία μαλακή βούρτσα, ένα μαλακό και μη χνουδωτό βουρτσάκι, ένα μη χνουδωτό πανί,
μία σύριγγα, ένα σιφώνιο και/ή ένας πίδακας νερού, ένα μηχάνημα πλυσίματος-απολύμανσης, ένα
ενζυμικό ή αλκαλικό διάλυμα καθαρισμού
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Ελάχιστη
διάρκεια φάσης

Οδηγίες

2 λεπτά

Ξεπλύνετε τη διάταξη που έχει μολυνθεί με τρεχούμενο νερό
για τουλάχιστον 2 λεπτά.
Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα, ένα μη χνουδωτό
βουρτσάκι ή ένα μη χνουδωτό πανί για να εξαλείψετε τις
χοντρές ακαθαρσίες και υπολείμματα.
Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα, ένα σιφώνιο ή έναν πίδακα νερού
με αλκαλικό ή ενζυμικό διάλυμα καθαρισμού για να ξεπλύνετε
τον σωλήνα της χειρολαβής.

10 λεπτά

Βυθίστε τον διατρητή σε ενζυμικό ή αλκαλικό διάλυμα
καθαρισμού για τουλάχιστον 10 λεπτά. Τηρήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή του ενζυμικού ή αλκαλικού διαλύματος
καθαρισμού αναφορικά με τη χρήση, τη σωστή
συγκέντρωση/διάλυση, τη θερμοκρασία, τη διάρκεια έκθεσης
και την ποιότητα του νερού (π.χ.: pH, σκληρότητα κ.λπ.).

2 λεπτά

Ξεπλύνετε τη συσκευή με κρύο τρεχούμενο νερό για
τουλάχιστον 2 λεπτά. Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα, ένα
σιφώνιο ή έναν πίδακα νερού για να ξεπλύνετε τον σωλήνα της
χειρολαβής με τρεχούμενο νερό.

4

5 λεπτά

Πλύνετε τη διάταξη χειρωνακτικά για τουλάχιστον 5 λεπτά σε
φρέσκο ενζυμικό ή αλκαλικό διάλυμα καθαρισμού.
Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για την εξάλειψη των
ακαθαρσιών και των υπολειμμάτων από τη μύτη, την οπτική
δέσμη οδήγησης και τον δακτύλιο LED ανάλογα με το μοντέλο,
από το σύνολο χειρολαβής-καλωδίου και το σπείρωμα.
Χρησιμοποιήστε ένα μη χνουδωτό βουρτσάκι για την εξάλειψη
των ακαθαρσιών και των υπολειμμάτων από τη μύτη, την
οπτική δέσμη οδήγησης και τον δακτύλιο LED.
Πλύνετε τη διάταξη με τρεχούμενο νερό προκειμένου να
αποτρέψετε τη διάδοση μολυσματικών παραγόντων στην
ατμόσφαιρα.

5

2 λεπτά

Ξεπλύνετε τη διάταξη για δύο λεπτά με άφθονο αποσταγμένο ή
καθαρισμένο νερό για 2 λεπτά.

1

2

3
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Ελάχιστη
διάρκεια φάσης

Οδηγίες

2 λεπτά

Πλύνετε τη διάταξη με το χέρι σε διάλυμα καθαρισμού με
ουδέτερο pH για τουλάχιστον 2 λεπτά. Χρησιμοποιήστε μια
μαλακή βούρτσα για τη μύτη, την οπτική δέσμη οδήγησης και
τον δακτύλιο LED ανάλογα με το μοντέλο, το σύνολο
χειρολαβής-καλωδίου και το σπείρωμα.
Χρησιμοποιήστε ένα μη χνουδωτό βουρτσάκι για την εξάλειψη
των ακαθαρσιών και των υπολειμμάτων από τη μύτη, την
οπτική δέσμη οδήγησης και τον δακτύλιο.
Πλύνετε τη διάταξη με τρεχούμενο νερό προκειμένου να
αποτρέψετε τη διάδοση μολυσματικών παραγόντων στην
ατμόσφαιρα.

7

2 λεπτά

Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα, ένα σιφώνιο ή έναν πίδακα νερού
για να ξεπλύνετε τον σωλήνα της χειρολαβής με αποσταγμένο
ή καθαρισμένο νερό. Ξεπλύνετε τη διάταξη για δύο λεπτά με
άφθονο αποσταγμένο ή καθαρισμένο νερό για 2 λεπτά.

8

Επιθεωρήστε
οπτικά τη
συσκευή

Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα, ένα σιφώνιο ή έναν πίδακα νερού
για να ξεπλύνετε τον σωλήνα της χειρολαβής με αποσταγμένο
ή καθαρισμένο νερό. Ξεπλύνετε τη διάταξη για δύο λεπτά με
άφθονο αποσταγμένο ή καθαρισμένο νερό για 2 λεπτά.

9

Ξέβγαλμα

Προχωρήστε σε ένα τελικό ξέβγαλμα της διάταξης με
αποσταγμένο ή καθαρισμένο νερό.

10

Στέγνωμα

Στεγνώστε τα επιμέρους στοιχεία με ένα μαλακό και μη
χνουδωτό πανί ή με καθαρό πεπιεσμένο αέρα.

6

Επιθεώρηση

− Πρέπει να εξετάσετε τις χειρολαβές και τη μύτη για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν απομείνει
ακαθαρσίες, ότι δεν έχουν υποστεί διάβρωση, δεν έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους, δεν
έχουν αποχρωματιστεί και δεν έχουν υποστεί φθορές.
− Πριν από τη συσκευασία και την αποστείρωση των προϊόντων που έχουν καθαριστεί,
βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά, δεν έχουν υποστεί φθορές και λειτουργούν σωστά. Επαναλάβετε
τις φάσεις καθαρισμού μέχρι την εξάλειψη κάθε ορατής ακαθαρσίας από τη συσκευή.
− Οι συσκευές που έχουν υποστεί φθορές πρέπει να απομακρύνονται. Οι χειρολαβές δεν πρέπει να
λιπαίνονται.

Συσκευασία

Η χειρολαβή και τα εξαρτήματά της πρέπει να τοποθετούνται σε ένα κουτί αποστείρωσης που
προβλέπεται για τον σκοπό αυτό.
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη συσκευασία ή ένα άκαμπτο δοχείο επαναχρησιμοποιούμενο για την
αποστείρωση, το σύστημα αποστειρωμένου φράγματος πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO
11607. Αποτρέψτε οποιαδήποτε επαφή των χειρολαβών με άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν φθορές στην επιφάνειά τους ή στο σύστημα αποστειρωμένου φράγματος.
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Αποστείρωση

Αν δεν υπάρχουν άλλες προδιαγραφές, τα μη αποστειρωμένα προϊόντα μπορούν να
επαναποστειρωθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μεθόδους αποστείρωσης με ατμό (ISO 17665 ή
εθνικά πρότυπα).
Οι συστάσεις της SATELEC® για τις χειρολαβές και τα συσκευασμένα εξαρτήματά τους είναι οι
παρακάτω:
Τύπος κύκλου

Κορεσμένος ατμός –
εξαγωγή ισχύς αέρα
(προεκκένωση)

Διάρκεια έκθεσης
στην αποστείρωση

Θερμοκρασία
έκθεσης στην
αποστείρωση

Ελάχιστη διάρκεια
στεγνώματος

4 λεπτά

132°C

20 λεπτά

4 λεπτά

134 ℃

20 λεπτά

3 λεπτά

134 ℃

20 λεπτά

18 λεπτά

134 ℃

20 λεπτά

Η διάρκεια στεγνώματος ποικίλει γενικά από 20 μέχρι 60 λεπτά ανάλογα με το υλικό συσκευασίας
(σύστημα αποστειρωμένου φράγματος, για παράδειγμα πεδία ή άκαμπτα δοχεία
επαναχρησιμοποιούμενα), την ποιότητα του ατμού, τα υλικά της διάταξης, τη συνολική μάζα, την
απόδοση του αποστειρωτή και τις διαφορές χρόνου ψύξης.
Ο διανομέας και ο κατασκευαστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις διαδικασίες αποστείρωσης που
ακολουθεί ο πελάτης εφόσον δεν συμμορφώνονται προς τις συστάσεις της SATELEC®.

Αποθήκευση

Οι συνθήκες αποθήκευσης των προϊόντων με τη σήμανση «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» αναγράφονται στην
ετικέτα της συσκευασίας. Τα συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και καθαρό
περιβάλλον, σε σκιερό μέρος, μακριά από επιβλαβείς οργανισμούς και να προφυλάσσονται από την
υγρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα σύμφωνα με τη σειρά
παραλαβής ("first in, first out"), λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην
ετικέτα.
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Πρωτόκολλο προκαταρκτικής
απολύμανσης/αυτόματου καθαρισμού
και αποστείρωσης του συνόλου
χειρολαβής-καλωδίου Piezotome
SATELEC®
Προειδοποιήσεις
Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού.
Αποφύγετε τα διαλύματα που περιέχουν ιώδιο ή υψηλή συγκέντρωση χλωρίου.
Το pH των απορρυπαντικών/απολυμαντικών πρέπει να είναι μεταξύ 7 και 11.
Τα μολυσμένα ή χρησιμοποιημένα στοιχεία δεν πρέπει να τοποθετούνται σε κουτί αποστείρωσης και
να καθαρίζονται σε μηχάνημα.
Η μέθοδος καθαρισμού του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome που συνιστά η SATELEC® είναι
χειρωνακτική ή αυτόματη.
Όλα τα στοιχεία πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά και να υπόκεινται σε τελική αποστείρωση πριν
από τη χρήση.
Οι παράμετροι αποστείρωσης ισχύουν μόνο για τα στοιχεία που έχουν καθαριστεί σωστά.
Τα επιμέρους στοιχεία της χειρολαβής Piezotome, ανάλογα με το μοντέλο η μύτη, ο δακτύλιος LED,
η οπτική δέσμη οδήγησης, ο δακτύλιος στερέωσης του καλωδίου, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά
τον καθαρισμό.
Μην βάζετε το σύνολο χειρολαβής-καλωδίου σε καθαριστή υπερήχων.
Σημείωση: Αν η επιφάνεια των συσκευών είναι φθαρμένη, ο καθαρισμός με υπερήχους μπορεί
να επιδεινώσει τις φθορές.
Σημείωση: Η επεξεργασία μόνο της μύτης της χειρολαβής μπορεί να γίνει με υπερήχους. Το
σύνολο χειρολαβής-καλωδίου, ο δακτύλιος LED και ο οπτικός κυματοδηγός δεν πρέπει να
εκτίθενται σε καθαρισμό με υπερήχους.
Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι το σύνολο του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την
επεξεργασία των προϊόντων SATELEC® έχει εγκατασταθεί σωστά, ελεγχθεί, συντηρηθεί και
βαθμονομηθεί.
Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε ένα μηχάνημα πλυσίματος/απολύμανσης για τις χειρολαβές
και τα εξαρτήματά τους.
Αποφύγετε την υπερφόρτωση των κάδων πλυσίματος κατά τον καθαρισμό με υπερήχους ή με τη
συσκευή πλυσίματος/απολύμανσης.

Όρια των κύκλων καθαρισμού/αποστείρωσης

Οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι λειτουργίας που περιλαμβάνουν χειρωνακτικό πλύσιμο και
αποστείρωση έχουν μικρές επιπτώσεις στο σύνολο χειρολαβής-καλωδίου, τον δακτύλιο LED και την
οπτική δέσμη οδήγησης του Piezotome.

Πρωτόκολλο καθαρισμού για τις χειρουργικές χειρολαβές ● J12806 ● V3 ● (13) ● 10/2013 ● RO42EL010C - Σελίδα 6/10
SATELEC • A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Τηλ. + 33 (0) 556 34 06 07 • Φαξ + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

Οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι λειτουργίας που περιλαμβάνουν υπερήχους, χειρωνακτικό πλύσιμο
και αποστείρωση έχουν μικρές επιπτώσεις στη μύτη της χειρολαβής Piezotome.
Το τέλος της διάρκειας ζωής προσδιορίζεται κανονικά από τη φθορά και τις ζημιές που συνδέονται
με τη χρήση.

Σημαντικές παρατηρήσεις

− Καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης, σκουπίζετε το αίμα και/ή τα κατάλοιπα από τη χειρολαβή
για να αποτρέψετε την ξήρανσή τους πάνω στις επιφάνειες.
− Βγάλτε τον διατρητή από το διάλυμα καταιονισμού.
− Βυθίστε τον διατρητή σε ενζυμικό ή αλκαλικό διάλυμα καθαρισμού.
− Με το πλήκτρο εξαερισμού της συσκευής, καθαρίζετε τον σωλήνα καταιονισμού, τη χειρολαβή
και το ένθετο για 1 λεπτό μετά από κάθε χρήση, για να αποτρέπετε την ξήρανση των
ακαθαρσιών και των υπολειμμάτων μέσα στη συσκευή.
• Βυθίστε τον διατρητή σε διάλυμα αποσταγμένου ή καθαρού νερού και, με τη βοήθεια του
πλήκτρου καθαρισμού, ξεπλύνετε για 1 λεπτό για να αφαιρέσετε το ενζυματικό ή αλκαλικό
διάλυμα καθαρισμού.
• Βγάλτε τον διατρητή από το διάλυμα αποσταγμένου ή καθαρισμένου νερού και προχωρήστε
σε εξαερισμό του σωλήνα καταιονισμού για να εξαλείψετε το υγρό από το εσωτερικό.
− Τα στοιχεία που έχουν μολυνθεί πρέπει να διαχωρίζονται από τα στοιχεία που δεν έχουν
μολυνθεί προκειμένου να αποτρέπεται η μόλυνση του προσωπικού ή του περιβάλλοντος.
− Μετά τη χρήση, η χειρολαβή πρέπει να καλύπτεται με πανί που έχετε υγράνει με καθαρό νερό,
προκειμένου να αποτρέπεται η ξήρανση του αίματος και/ή των υπολειμμάτων.

Διαχωρισμός και μεταφορά
Τα στοιχεία που έχουν μολυνθεί πρέπει να μεταφέρονται ξεχωριστά από τα στοιχεία που δεν έχουν
μολυνθεί προκειμένου να αποτρέπεται η μόλυνση.

Προετοιμασία για την προκαταρκτική απολύμανση/καθαρισμό
Συνιστάται η επανεπεξεργασία των στοιχείων το συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση (η
επανεπεξεργασία των συσκευών SATELEC® πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο δύο ώρες μετά
τη χρήση).
− Μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής:
• Ξεβιδώστε το ένθετο στο εμπρόσθιο μέρος του συνόλου χειρολαβής/καλωδίου και
τοποθετήστε το στο κατάλληλο δοχείο. Ο καθαρισμός του περιγράφεται σε διαφορετικό
πρωτόκολλο.
• Αφαιρέστε τον σωλήνα καταιονισμού μιας χρήσεως ή τον σωλήνα καταιονισμού που
επιδέχεται αποστείρωση σε αυτόκλειστο και τους συνδετήρες που επιδέχονται αποστείρωση
σε αυτόκλειστο από το σύνολο χειρολαβής/καλωδίου. Ο καθαρισμός τους περιγράφεται σε
διαφορετικό πρωτόκολλο. Να απορρίπτετε πάντα τον διατρητή και/ή τον σωλήνα
καταιονισμού μιας χρήσεως.
• Ξεβιδώστε τη μύτη.
• Ανάλογα με το μοντέλο, αφαιρέστε την οπτική δέσμη οδήγησης.
• Αποσυνδέστε τον δακτύλιο LED από τη χειρολαβή τραβώντας απαλά.
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Προκαταρκτική απολύμανση/Καθαρισμός – Αυτόματη μέθοδος
Μέθοδος προκαταρκτικής απολύμανσης/προκαταρκτικού καθαρισμού

Σημείωση: Η μέθοδος προκαταρκτικής απολύμανσης/προκαταρκτικού καθαρισμού πρέπει να
εφαρμόζεται στη χειρολαβή και τα εξαρτήματα πριν από τον αυτόματο καθαρισμό.
Εξοπλισμός: μία μαλακή βούρτσα, ένα μαλακό και μη χνουδωτό βουρτσάκι, ένα μη χνουδωτό πανί,
μία σύριγγα, ένα σιφώνιο και/ή ένας πίδακας νερού, ένας καθαριστής υπερήχων, ένα μηχάνημα
πλυσίματος-απολύμανσης, ένα ενζυμικό ή αλκαλικό διάλυμα καθαρισμού.
Σημείωση: Η επεξεργασία μόνο της μύτης της χειρολαβής μπορεί να γίνει με υπερήχους.
Διάρκεια φάσης
(ελάχιστη)

Οδηγίες

1 λεπτό

Ξεπλύνετε τη διάταξη που έχει μολυνθεί με κρύο τρεχούμενο
νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή
βούρτσα, ένα μη χνουδωτό βουρτσάκι ή ένα μη χνουδωτό πανί
για να εξαλείψετε τις χοντρές ακαθαρσίες και υπολείμματα.
Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα, ένα σιφώνιο ή έναν πίδακα νερού
με αλκαλικό ή ενζυμικό διάλυμα καθαρισμού για να ξεπλύνετε
τον σωλήνα της χειρολαβής.

2 λεπτά

Πλύνετε τη διάταξη χειρωνακτικά για τουλάχιστον 2 λεπτά σε
φρέσκο ενζυμικό ή αλκαλικό διάλυμα καθαρισμού. Τηρήστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή του ενζυμικού ή αλκαλικού
διαλύματος καθαρισμού αναφορικά με τη χρήση, τη σωστή
συγκέντρωση/διάλυση, τη θερμοκρασία, τη διάρκεια έκθεσης
και την ποιότητα του νερού (π.χ.: pH, σκληρότητα κ.λπ.).
Χρησιμοποιήστε ένα μη χνουδωτό βουρτσάκι για την εξάλειψη
των ακαθαρσιών και των υπολειμμάτων από τη μύτη, και
ανάλογα με το μοντέλο από την οπτική δέσμη οδήγησης, τον
δακτύλιο LED, το σύνολο χειρολαβής-καλωδίου και το
σπείρωμα.
Πλύνετε τη διάταξη με τρεχούμενο νερό προκειμένου να
αποτρέψετε τη διάδοση μολυσματικών παραγόντων στην
ατμόσφαιρα.

1 λεπτό

Ξεπλύνετε τη συσκευή με κρύο ή χλιαρό τρεχούμενο νερό για
τουλάχιστον 1 λεπτό. Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα, ένα σιφώνιο
ή έναν πίδακα νερού για να ξεπλύνετε τον σωλήνα της
χειρολαβής με τρεχούμενο νερό.

15 λεπτά

Η επεξεργασία μόνο της μύτης της χειρολαβής μπορεί να γίνει
με υπερήχους.
Πλύνετε τη μύτη με διαδικασία υπερήχων για τουλάχιστον 15
λεπτά σε ενζυμικό ή αλκαλικό διάλυμα καθαρισμού.

2 λεπτά

Ξεπλύνετε τη μύτη με κρύο ή χλιαρό τρεχούμενο νερό για
τουλάχιστον 2 λεπτά.

Πρωτόκολλο καθαρισμού για τις χειρουργικές χειρολαβές ● J12806 ● V3 ● (13) ● 10/2013 ● RO42EL010C - Σελίδα 8/10
SATELEC • A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Τηλ. + 33 (0) 556 34 06 07 • Φαξ + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

Διάρκεια φάσης
(ελάχιστη)

Οδηγίες
Επιθεωρήστε οπτικά τη συσκευή. Επαναλάβετε τη διαδικασία
καθαρισμού μέχρι την εξάλειψη κάθε ορατής ακαθαρσίας από τη
συσκευή.

Καθαρισμός – Αυτόματη μέθοδος
Φάση

Διάρκεια (ελάχιστη)

Πρόπλυση
Πλύση
Εξουδετέρωση
Ξέβγαλμα
Στέγνωμα

Οδηγίες καθαρισμού/απολύμανσης

2 λεπτά

Κρύο νερό βρύσης

2 λεπτά

Ζεστό νερό βρύσης (> 40°C). Χρησιμοποιήστε
αλκαλικό ή ενζυμικό διάλυμα καθαρισμού

5 λεπτά

Ζεστό νερό βρύσης με εξουδετερωτικό, αν
είναι απαραίτητο

2 λεπτά

Ξέβγαλμα με ζεστό αποσταγμένο ή
καθαρισμένο νερό (>40°C)

40 λεπτά

90 ℃

Θερμική απολύμανση

Για τον αυτόματο καθαρισμό: θερμική απολύμανση στους 90°C για τουλάχιστον 5 λεπτά.

Επιθεώρηση

− Πρέπει να εξετάσετε τις χειρολαβές και τη μύτη για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν απομείνει
ακαθαρσίες, ότι δεν έχουν υποστεί διάβρωση, δεν έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους, δεν
έχουν αποχρωματιστεί και δεν έχουν υποστεί φθορές.
− Πριν από τη συσκευασία και την αποστείρωση των προϊόντων που έχουν καθαριστεί,
βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά, δεν έχουν υποστεί φθορές και λειτουργούν σωστά.
− Οι συσκευές που έχουν υποστεί φθορές πρέπει να απομακρύνονται. Οι χειρολαβές δεν πρέπει να
λιπαίνονται.

Συσκευασία

Η χειρολαβή και τα εξαρτήματά της πρέπει να τοποθετούνται σε ένα κουτί αποστείρωσης που
προβλέπεται για τον σκοπό αυτό.
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη συσκευασία ή ένα άκαμπτο δοχείο επαναχρησιμοποιούμενο για την
αποστείρωση, το σύστημα αποστειρωμένου φράγματος πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO
11607. Αποτρέψτε οποιαδήποτε επαφή των χειρολαβών με άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν φθορές στην επιφάνειά τους ή στο σύστημα αποστειρωμένου φράγματος.

Αποστείρωση

Αν δεν υπάρχουν άλλες προδιαγραφές, τα μη αποστειρωμένα προϊόντα μπορούν να
επαναποστειρωθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μεθόδους αποστείρωσης με ατμό (ISO 17665 ή
εθνικά πρότυπα).
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Οι συστάσεις της SATELEC® για τις χειρολαβές και τα συσκευασμένα εξαρτήματά τους είναι οι
παρακάτω:
Τύπος κύκλου

Κορεσμένος ατμός –
εξαγωγή ισχύς αέρα
(προεκκένωση)

Διάρκεια έκθεσης
στην αποστείρωση

Θερμοκρασία
έκθεσης στην
αποστείρωση

Ελάχιστη διάρκεια

4 λεπτά

132 ℃

Τουλάχιστον 20
λεπτά

4 λεπτά

134 ℃

Τουλάχιστον 20
λεπτά

3 λεπτά

134 ℃

Τουλάχιστον 20
λεπτά

18 λεπτά

134 ℃

Τουλάχιστον 20
λεπτά

Η διάρκεια στεγνώματος ποικίλει γενικά από 20 μέχρι 60 λεπτά ανάλογα με το υλικό συσκευασίας
(σύστημα αποστειρωμένου φράγματος, για παράδειγμα πεδία ή άκαμπτα δοχεία
επαναχρησιμοποιούμενα), την ποιότητα του ατμού, τα υλικά της διάταξης, τη συνολική μάζα, την
απόδοση του αποστειρωτή και τις διαφορές χρόνου ψύξης.
Ο διανομέας και ο κατασκευαστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις διαδικασίες αποστείρωσης που
ακολουθεί ο πελάτης εφόσον δεν συμμορφώνονται προς τις συστάσεις της SATELEC®.

Αποθήκευση

Οι συνθήκες αποθήκευσης των προϊόντων με τη σήμανση «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» αναγράφονται στην
ετικέτα της συσκευασίας. Τα συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και καθαρό
περιβάλλον, σε σκιερό μέρος, μακριά από επιβλαβείς οργανισμούς και να προφυλάσσονται από την
υγρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα σύμφωνα με τη σειρά
παραλαβής ("first in, first out"), λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην
ετικέτα.
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