Protokol o předdezinfekci, čištění
a sterilizaci

Vložky a koncovky

Tento dokument je český překlad originálního dokumentu, který je ve francouzštině.
Reference J02000 verze V4 a číslo plánu RB01FR010D
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1 Použitelnost
Tento protokol se netýká vložek a koncovek k veterinárnímu použití.
Vložek a limet IRR 25-45, SPR 30, SPR 60, SPR 80, PLU 60, PLU 90 a PLU 110 se tento dokument netýká.
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2 Dokumentace
Tento dokument obsahuje následující informace:
l
l
l

příprava k čištění;
dezinfekce lékařského zařízení;
sterilizace lékařského zařízení.

2.1 Související dokumentace
Název dokumentu

Reference

Způsob prohlížení elektronických návodů k použití

J00007

Protokoly o čištění, dezinfekci a sterilizaci násadců

J12955

2.2 Elektronická dokumentace

Návod k použití vašeho zařízení se dodávají v elektronické podobě na uvedené internetové adrese a ne v tištěné
podobě. V případě nedostupnosti internetové stránky se prosím připojte později. Rovněž lze získat dokumentaci
zdarma v papírové podobě ve lhůtě sedmi dnů na žádost podanou na naší internetové stránce, telefonicky nebo emailem.
Elektronický návod je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format). K zobrazení elektronického návodu je
nutný software pro čtení souborů PDF. Obsah návodu k použití vašeho zařízení a jeho příslušenství je nutno si přečíst a
osvojit.
Nepoužívejte zařízení, aniž byste se seznámil(a ) s návodem k použití.
Návody k použití zařízení jsou dostupné na adrese www.satelec.com/documents
Po doručení vašeho zařízení je nutno, abyste si vytiskl(a) a stáhl(a) veškerou dokumentaci či její části, které byste mohl
(a) potřebovat v případě nouze nebo poruchy přístupu na internet nebo vašeho elektronického zobrazovacího nástroje,
jako počítač nebo tablet. Doporučujeme pravidelně navštěvovat internetovou stránku a prohlížet a stahovat
nejaktuálnější návody k použití k zařízení. Požaduje se, aby uživatel uchoval dokumentaci na dosah ruky, aby se do ní
mohl v případě potřeby podívat.

2.3 Poslední aktualizace dokumentu
09/2017
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3 Upozornění
Nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní čištící prostředky k čištění lékařského zařízení.
Nepoužívejte roztoky jódu nebo s vysokou koncentrací chloru.
pH čistících a dezinfekčních přípravků musí být mezi 7 a 11.
Kontaminovaná nebo použitá zařízení nelze vkládat do sterilizační skříňky nebo čistit strojově.
Doporučená metoda čistění vložek a koncovek je dle SATELEC, a company of Acteon group ruční nebo automatická.
Veškerá zařízení je nutno pečlivě vyčistit a musejí projít konečnou sterilizací před použitím.
Parametry sterilizace platí pouze pro řádně vyčištěná zařízení.
Vložky a koncovky vyžadují při čištění zvláštní péči.
Při automatickém čištění musí být vložky nebo koncovky umístěny do vhodných nástrojových držáků nebo košíčků, aby
se při mytí nepoškodily.
Je zodpovědností uživatele ujistit se, že veškeré vybavení použité k úpravě výrobků SATELEC, a company of Acteon
group je řádně instalováno, schváleno, udržováno a kalibrováno.
Je-li to možné, použijte mycí a dezinfekční automat. Vyvarujte se přeplnění mycích košů při čištění ultrazvukem nebo v
mycím a dezinfekčním automatu.
Po celou dobu zásahu otírejte krev a úlomky, aby nezaschly na plochách.
Po zásahu zakryjte znečištěná zařízení navlhčeným hadrem, aby na něm nezsachly zbytky. Musí být také
oddělena od nekontaminovaných zařízení, aby se zabránilo kontaminaci personálu a okolí.

3.1 Bezpečnostní opatření
Po zákroku opláchněte, očistěte a desinfikujte výplachový kanálek.
l
l
l
l
l
l
l
l

vyjměte vrták z výplachového roztoku;
ponořte ho do nádoby s enzymatickou nebo alkalickou kapalinou;
aktivujte vypuštění lékařského zařízení a nechte kapalinu putovat výplachovým kanálkem aspoň minutu;
Přerušte vypouštění a pak ponořte vrták do destilované nebo čištěné vody;
aktivujte vypouštění k vypláchnutí výplachového kanálku po dobu aspoň 1 minuty;
vyndejte vrták z kapaliny a vypusťte kanálek, až kapalina zcela zmizí ;
otírejte krev a nečistoty na vložkách nebo koncovkách, aby nezaschly na površích;
zakryjte vložku nebo koncovku měkkým hadříkem bez vlasu navlhčeným v pročištěné vodě, aby nedošlo k
zasychání krve a/nebo nečistot.

3.2 Omezení čistících cyklů
Opakované balící cykly zahrnující ruční mytí nemají velký vliv na vložky a koncovky. Konec životnosti normálně určí
opotřebení a poškození vyplývající z používání.

3.3 Doba omezení a přeprava
Znečištěná zařízení musí být převážena odděleně od nekontaminovaných zařízení, aby se předešlo jakékoli
kontaminaci.
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3.4 Příprava na předběžnou dezinfekci
Doporučujeme zařízení vyčistit co nejdříve po použití. Zařízení SATELEC, a company of Acteon group je nutno vyčistit
nejpozději dvě hodiny po použití.
Před čištěním a po každém použití odšroubujte vložku nebo koncovku násadce.
Před čištěním a po každém použití odšroubujte vložku v přední části násadce a uložte ji do odpovídajícího kontejneru.
Její čištění spadá pod jiný protokol.
l

l
l
l
l

Sejměte jednorázový nebo autoklávovatelný kanálek výplachu a klipsy celku násadec-kabel, je-li na místě. Jeho
čištění spadá pod jiný protokol. Vždy vyhazujte vrták a/nebo jednorázový kanálek výplachu.
Odpojte násadec od kabelu.
Odšroubujte sklíčidlo.
Podle modelu sejměte optický světlovod.
Podle modelu odpojte prstenec LED násadce lehkým tahem.
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4 Manuální protokol
4.1 Předběžná dezinfekce a čištění - ruční postup
Vybavení: jemný kartáč, měkká štětka bez vlasu, hadřík bez vlasu, injekční stříkačka, pipeta, vodní pistole,
alkalický čistič, ultrazvukový čistič.
Minimální délka trvání fáze

Doporučení

1 minuta

Znečištěné zařízení opláchněte pod studenou tekoucí vodou.
Odstraňte hrubé nečistoty jemným kartáčkem, štětkou nebo hadříkem bez vlasu. K
vypláchnutí kanylace vložky použijte injekční stříkačku, pipetu nebo vodní pistoli s
alkalickým nebo enzymatickým čističem.

10 minut

V UZ čističi zdravotnické zařízení ponořte nejméně na deset minut do čerstvého a
nově připraveného roztoku alkalického čistidla.
Dodržujte doporučení pro použití od výrobce v otázce doby expozice, koncentrace,
teploty a kvality vody.

1 minuta

Sklíčidlo oplachujte pod studenou tekoucí vodou. K vypláchnutí kanylace vložky
použijte injekční stříkačku, pipetu nebo vodní pistoli.

4 minut

Zdravotnické zařízení myjte a dezinfikujte alkalickým čistidlem.
Použijte jemný kartáček nebo kartáček na vytírání, abyste odstranili povrchové
nečistoty.
Zdravotnické zařízení umyjte pod vodou, abyste zabránili šíření nečistot vzduchem

1,5 minuty

Zdravotnické zařízení opláchněte deionizovanou nebo čištěnou vodou. K
vypláchnutí kanylace vložky použijte injekční stříkačku, pipetu nebo vodní pistoli.
Zdravotnické zařízení vizuálně zkontrolujte.
Tento postup opakujte až do odstranění veškerých viditelných nečistot na
zdravotnickém zařízení.
Proveďte finální opláchnutí zařízení destilovanou nebo čištěnou vodou.
Zdravotnické zařízení usušte pomocí jemného hadříku bez vlasu nebo stlačeným
vzduchem medicinálních parametrů

4.2 Sterilizace
Není-li uvedeno jinak, nesterilní výrobky lze znovu sterilizovat podle postupů sterilizace párou (ISO 17665 nebo národní
normy). Doporučujeme SATELEC, a company of Acteon group následující:
Doba expozice při sterilizaci

Teplota expozice při sterilizaci

Doba sušení

4 minut

132 °C

15 minut minimálně a 20 minut

18 minut

134 °C

15 minut minimálně a 20 minut

4 minut

134 °C

15 minut minimálně a 20 minut

3 minut

134 °C

15 minut minimálně a 20 minut

Sterilizace sycenou párou s předběžným vakuem
Doby sušení se mění od 15 do 60 minut podle následujících kritérií:
l
l
l
l
l
l
l

Typ obalového materiálu, jako systém sterilní bariéry nebo opětovně použitelné pevné nádoby;
Kvalita páry;
Materiály zdravotnického zařízení;
Celková hmotnost;
Účinnost sterilizátoru;
Zvyklosti v zeměpisné oblasti;
Odlišná doba chlazení.
Prodejce a výrobce nenesou žádnou odpovědnost za sterilizační postupy prováděné koncovým uživatelem
nebo zákazníkem, které nebyly prováděny v souladu s doporučeními výrobce.
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4.3 Prohlídka
l

l
l

Zařízení je nutno zkontrolovat, aby se zajistilo, zda na nic nezůstaly nečistoty, nejsou zkorodovaná, ztupená,
poškozená nebo zda neztrácejí barvu.
Před balením a sterilizací vyčištěných zařízení zkontrolujte, zda jsou čistá, nepoškozená a zda fungují správně.
Poškozená zařízení je nutno zlikvidovat, nesmí dojít k jejich lubrikaci.

4.4 Balení
Pro sterilizaci použijte vhodný obal nebo opakovaně použitelný pevný kontejner, systém sterilní bariéry musí být v
souladu s normou ISO 11607. Zabraňte jakémukoli kontaktu mezi zařízeními a jinými předměty, které by mohly
poškodit jejich povrch nebo systém sterilní bariéry.

4.5 Uložení
Podmínky uskladnění jsou uvedeny na štítku obalu. Zabalené výrobky je nutno uskladnit na suchém a čistém místě,
mimo přímý dosah slunečních paprsků, škodlivých vlivů, vlhkosti a extrémních teplot. Výrobky používejte v pořadí
doručení dle metody First in, First out, s ohledem na datum použitelnosti uvedené na štítku.

Strana - 14/23 - Protokol | vložky a brousky | J02015 | V4 | (13) | 09/2017 | RB01CS010D

5 Automatický protokol
5.1 Předběžná dezinfekce a čištění - ruční postup
Postup ruční předběžné dezinfekce/předběžného čištění musí být proveden před automatickým čištěním.
Vybavení: jemný kartáč, měkká štětka bez vlasu, hadřík bez vlasu, injekční stříkačka, pipeta, vodní pistole,
alkalický čistič, ultrazvukový čistič.
Minimální délka trvání fáze

Doporučení

1 minuta

Znečištěné zařízení opláchněte pod studenou tekoucí vodou.
Odstraňte hrubé nečistoty jemným kartáčkem, štětkou nebo hadříkem bez vlasu. K
vypláchnutí kanylace vložky použijte injekční stříkačku, pipetu nebo vodní pistoli s
alkalickým nebo enzymatickým čističem.

1,5 minuty

Zdravotnické zařízení myjte a dezinfikujte alkalickým čistidlem.
Použijte jemný kartáček nebo kartáček na vytírání, abyste odstranili povrchové
nečistoty.
Zdravotnické zařízení umyjte pod vodou, abyste zabránili šíření nečistot vzduchem

1 minuta

Sklíčidlo oplachujte pod studenou tekoucí vodou. K vypláchnutí kanylace vložky
použijte injekční stříkačku, pipetu nebo vodní pistoli.

10 minut

V UZ čističi zdravotnické zařízení ponořte nejméně na deset minut do čerstvého a
nově připraveného roztoku alkalického čistidla.
Dodržujte doporučení pro použití od výrobce v otázce doby expozice, koncentrace,
teploty a kvality vody.

1,5 minuty

Zdravotnické zařízení opláchněte deionizovanou nebo čištěnou vodou. K
vypláchnutí kanylace vložky použijte injekční stříkačku, pipetu nebo vodní pistoli.
Zdravotnické zařízení vizuálně zkontrolujte.
Tento postup opakujte až do odstranění veškerých viditelných nečistot na
zdravotnickém zařízení.
Proveďte finální opláchnutí zařízení destilovanou nebo čištěnou vodou.
Zdravotnické zařízení usušte pomocí jemného hadříku bez vlasu nebo stlačeným
vzduchem medicinálních parametrů

5.2 Čištění, automatický postup
Etapa

Minimální doba

Doporučení

Předběžné umytí 2 minut

Studená voda z kohoutku

Mytí

10 minut

Teplá voda z kohoutku nad 40°C.
Používejte zásaditý čisticí roztok

Neutralizace

2 minut

Teplá voda z kohoutku (40°C), případně s obsahem neutralizačního činidla.

Proplachování

2 minut

Destilovaná nebo pročištěná voda o více než 40 °C.

Sušení

40 minut

Teplota 90°C.

5.3 Tepelná dezinfekce
Tepelná dezinfekce při 90 °C po dobu min. 5 minut.

5.4 Sterilizace
Není-li uvedeno jinak, nesterilní výrobky lze znovu sterilizovat podle postupů sterilizace párou (ISO 17665 nebo národní
normy). Doporučujeme SATELEC, a company of Acteon group následující:
Doba expozice při sterilizaci

Teplota expozice při sterilizaci

Doba sušení

4 minut

132 °C

15 minut minimálně a 20 minut

18 minut

134 °C

15 minut minimálně a 20 minut
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Doba expozice při sterilizaci

Teplota expozice při sterilizaci

Doba sušení

4 minut

134 °C

15 minut minimálně a 20 minut

3 minut

134 °C

15 minut minimálně a 20 minut

Sterilizace sycenou párou s předběžným vakuem
Doby sušení se mění od 15 do 60 minut podle následujících kritérií:
l
l
l
l
l
l
l

Typ obalového materiálu, jako systém sterilní bariéry nebo opětovně použitelné pevné nádoby;
Kvalita páry;
Materiály zdravotnického zařízení;
Celková hmotnost;
Účinnost sterilizátoru;
Zvyklosti v zeměpisné oblasti;
Odlišná doba chlazení.
Prodejce a výrobce nenesou žádnou odpovědnost za sterilizační postupy prováděné koncovým uživatelem
nebo zákazníkem, které nebyly prováděny v souladu s doporučeními výrobce.

5.5 Prohlídka
l

l
l

Zařízení je nutno zkontrolovat, aby se zajistilo, zda na nic nezůstaly nečistoty, nejsou zkorodovaná, ztupená,
poškozená nebo zda neztrácejí barvu.
Před balením a sterilizací vyčištěných zařízení zkontrolujte, zda jsou čistá, nepoškozená a zda fungují správně.
Poškozená zařízení je nutno zlikvidovat, nesmí dojít k jejich lubrikaci.

5.6 Balení
Pro sterilizaci použijte vhodný obal nebo opakovaně použitelný pevný kontejner, systém sterilní bariéry musí být v
souladu s normou ISO 11607. Zabraňte jakémukoli kontaktu mezi zařízeními a jinými předměty, které by mohly
poškodit jejich povrch nebo systém sterilní bariéry.

5.7 Uložení
Podmínky uskladnění jsou uvedeny na štítku obalu. Zabalené výrobky je nutno uskladnit na suchém a čistém místě,
mimo přímý dosah slunečních paprsků, škodlivých vlivů, vlhkosti a extrémních teplot. Výrobky používejte v pořadí
doručení dle metody First in, First out, s ohledem na datum použitelnosti uvedené na štítku.
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6 Předpisy a normy
6.1 Identifikace výrobce
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francie
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 0 556.34 92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com
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Index: aktualizace – zodpovědnost

7 Index
A
aktualizace 7

E
elektronické pokyny pro použití 7
elektronika 7

F
First in, First out 14, 16

K
koncovka 9

N
násadec 7, 11
neutralizace 15

P
pH 9
podmínky skladování 14, 16

S
sušení 13, 16
sycená pára s předběžným vakuem 13, 16

T
Tepelná dezinfekce 15

V
vložka 9

Z
zařízení 13, 15
zodpovědnost 9
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Glossary: Aktivní implantát – praktický lékař

8 Glosář

mikroorganismy, patogeny nebo nežádanými
viry.

doba použitelnosti

A

Datum, do kterého lze lékařské zařízení používat.
Po tomto datu je nutné lékařské zařízení znovu
sterilizovat

Aktivní implantát
Lékařské prostředky, které jsou navrženy pro
úplné nebo částečné implantování do lidského
těla nebo do přirozeného otvoru a jejichž správné
fungování závisí na zdroji elektrické energie nebo
na veškeré jiné elektrické energii, kterou
generuje přímo lidské tělo nebo gravitace, se

I
Implantát
Veškeré prostředky určené zcela k implantaci do
lidského těla nebo k nahrazení epitelového

nazývají aktivní zdravotnické implantáty. (Zákon o
zdravotnictví L.5211-1)

povrchu nebo povrchu oka díky chirurgickému
zákroku, které zůstávají po zákroku na místě. Za
implantát se rovněž považují veškeré prostředky
určené k částečnému zavedení do lidského těla
chirurgickým zákrokem, které jsou určené k
ponechání na místě po dobu minimálně třiceti dní
po zákroku. (směrnice 93/42/EHS)

autokláv
nádrž se silnými stěnami a hermetickým
uzavřením navržený za účelem parní sterilizace
pod tlakem několika barů. Aby byl materiál
považován za sterilní, musí být teoretická
pravděpodobnost izolování zárodku nižší než 1 ku
milionu. Jde o úroveň zajištění sterility (NAS)
udávaný normou EN 556.

M
mycí a dezinfekční automat
zařízení určené k čištění a dezinfekci
chirurgických nástrojů, anestetického
příslušenství, kameninových položek, nástrojů,
skla apod. Obvykle pracuje prostřednictvím omytí
za pomoci čistícího prostředku, termické
dezinfekce a osušení, občas vakua.

Č
čištění
etapa nezbytná před balením, jejímž cílem je
odstranit znečištění fyzicko-chemickým
působením vhodného přípravku, jako je čistící
prostředek, kombinovaným s mechanickým
zásahem, abychom obdrželi funkční a čisté
lékařské zařízení. Po vyčištění je vhodné
zkontrolovat čistotu součástí (opraveného)
lékařského zařízení a ujistit se, že žádné
poškození nemůže ovlivnit jeho bezpečnost,
celistvost nebo funkčnost

O
operatér
praktický lékař používající lékařské zařízení při
ošetření

P

D

praktický lékař

dezinfekce
operace cílené a okamžité likvidace určitých
zárodků, aby se zamezilo nebo předešlo infekci
nebo nebezpečí infekce nebo superinfekce

lékař odpovědný za koupi a používání lékařského
zařízení
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Glossary: předdezinfekce – Zdravotnické zařízení
předdezinfekce
první ošetření znečištěných předmětů a
materiálu s cílem omezit populaci
mikroorganismů a usnadnit další čištění. Je
nezbytné se vyhnout tomu, aby na materiály
zaschly nečistoty. Předdezinfekce má také za cíl
chránit personál při manipulaci s nástroji a
prostředí. Provádí se co nejrychleji po použití
lékařského zařízení, co nejblíže místa použití,
před čištěním, podle procedury schválené osobou
zodpovědnou za systém umožňující zajistit
kvalitu. Baktericidní, fungicidním případě virucidní
aktivity použitých prostředků jsou vymezeny
platnými normami. Tyto produkty jsou
kompatibilní s lékařskými zařízeními k ošetření a
neobsahují látky, o nichž je známo, že vážou
proteiny

Z
Zdravotnické zařízení
Zdravotnickým zařízením se rozumí veškeré
nástroje, přístroje, vybavení, materiál, produkty, s
výjimkou produktů lidského původu, nebo jiné
předměty používané samotné nebo společně a
zahrnující příslušenství a software potřebné pro
správné fungování, určené výrobcem k použití u
člověka pro lékařské účely, jejichž hlavní účinek
není dosažen farmakologickými nebo
imunologickými prostředky ani metabolismem,
avšak jejich funkce může být těmito prostředky
podpořena. Zdravotnické zařízení představuje
rovněž program určený výrobcem k použití
specificky pro diagnostické nebo léčebné účely.
(Csp L.5211-1)

předvakuum
nucené odstranění vzduchu ze sterilizační
komory autoklávu

S
sterilizace
procedura používaná s cílem odstranit
životaschopné nebo pomnožování schopné,
potenciálně infekční zárodky z léků nebo
lékařských zařízení. Sterilní stav se z definice
vyznačuje pravděpodobností nanejvýš 1 ku 1 000
000, že se na nebo ve výrobku objeví
životaschopný nebo pomnožování schopný
zárodek

U
ubrousek s alkoholem
ubrousek na jedno použití nasáklý alkoholovým
roztokem určeným k dezinfekci lékařských
zařízení

ultrazvukové nádrže
nebo čištění ultrazvukem. Zrychlená procedura
čištění dílů nebo rozpuštění produktů
mechanickým účinkem ultrazvukových vln

uživatel
praktický lékař používající lékařské zařízení při
klinickém zákroku. Také nazývaný operatér
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