Protocol de predezinfectare,
curățare și sterilizare

Piese de mână pentru
generatoare cu ultrasunete

Acest document este traducerea în limba română a documentului original redactat în limba
franceză.
Referința J12910 versiunea V4 și numărul de plan RBAFFR040D
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1 Aplicabilitate
Acest protocol se referă la piesele de mână SLIM, Newtron și Newtron LED.
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2 Documentația
Acest document conține informațiile următoare:
l
l
l

pregătirea pentru curățare;
dezinfectarea dispozitivului medical;
sterilizarea dispozitivului medical.

2.1 Documentațiile asociate
Numele documentului

Referințe

Modul de consultare a instrucțiunilor de utilizare electronice

J00007

Protocol de curățare, dezinfectare și sterilizare a piesei de mână

J12954

Instrucțiuni generale referitoare la ansamblul gamei de generatoare dentare cu ultrasunete

J00024

Manual de utilizare a piesei de mână SLIM

J12964

Quick Start-Clean al piesei de mână SLIM

J12930

Protocol de curățare, dezinfectare și sterilizare a cheilor

J81014

Protocol de curățare, dezinfectare și sterilizare a inserturilor

J02014

Manual de utilizare a piesei de mână Newtron

J12654

Manual de utilizare a piesei de mână Newtron LED

I12610

Manual de utilizare a

Newtron®

Booster

J60124

Manual de utilizare a

Newtron®

P5

J61114

Manual de utilizare a

Newtron®

P5XS B.LED

J62164

2.2 Documentația electronică

Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului dumneavoastră sunt furnizate sub formă electronică, la adresa de internet
indicată și nu pe un suport de hârtie. În caz de indisponibilitate a site-ului internet, vă rugăm să vă conectați ulterior.
Puteți să obțineți documentațiile gratuit și în formatul pe hârtie, într-un termen de șapte zile, pe baza unei cereri simple
făcute pe site-ul nostru internet, prin telefon sau prin poștă.
Instrucțiunile de utilizare electronice sunt disponibile în format PDF (Portable Document Format). Este nevoie de un
program de citire a fișierelor PDF, pentru a vizualiza instrucțiunile de utilizare electronice. Este obligatoriu să fi citit și
înțeles conținutul instrucțiunilor de utilizare referitoare la utilizarea dispozitivului dumneavoastră și a accesoriilor
acestuia.
Nu utilizați dispozitivul dumneavoastră fără să fi luat la cunoștință instrucțiunile de utilizare.
Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului sunt accesibile pe www.satelec.com/documents
Imediat după recepția dispozitivului dumneavoastră, vi se cere să tipăriți și/sau descărcați toate documentațiile sau
părțile de documentații de care ați putea avea nevoie în caz de urgență sau de nefuncționare a accesului
dumneavoastră la internet sau a terminalului dumneavoastră electronic de vizualizare cum ar fi computerul sau
tableta. Se recomandă să vizitați periodic site-ul internet, pentru a consulta și descărca instrucțiunile de utilizare a
dispozitivului cele mai recent actualizate. Utilizatorului i se cere să păstreze documentația la îndemână, pentru a putea
să o consulte ori de câte ori este necesar.

2.3 Ultima actualizare a documentului
09/2017
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3 Recomandări
Nu utilizați perii de sârmă sau produse de curățare abrazive pentru a curăța dispozitivul medical.
Nu utilizați soluții ce conțin iod sau cu concentrație puternică de clor.
Ph-ul detergenților și dezinfectanților trebuie să fie cuprins între 7 și 11.
Dispozitivele contaminate sau utilizate nu pot fi introduse într-o cutie de sterilizare nici curățate în mașină.
Metoda de curățare a pieselor de mână recomandată de SATELEC, a company of Acteon group este manuală sau
automată.
Piesele de mână pentru generatoare cu ultrasunete și accesoriile acestora (vârf, inel LED, ghidaj optic, patul de cablul
pentru cordon în funcție de model) necesită o atenție deosebită în momentul curățării.
Nu imersați piesele de mână pentru generatoarele cu ultrasunete și nu le introduceți într-un aparat de curățare cu
ultrasunete.
Numai vârful demontat de pe piesele de mână Newtron sau Newtron LED poate fi imersat și curățat cu ultrasunete.
Dacă suprafața dispozitivelor este deteriorată, curățarea cu ultrasunete poate agrava această stare.
Revine în responsabilitatea utilizatorului a se asigura că echipamentul utilizat pentru recondiționarea produselor
SATELEC, a company of Acteon group este instalat, validat, întreținut și etalonat în mod corect.
Utilizați un aparat de spălat/dezinfectat atunci când este posibil. Evitați supraîncărcarea coșurilor de spălare la
curățarea cu ultrasunete sau în aparatul de spălat/dezinfectat.
Pe tot timpul intervenției, îndepărtați sângele și resturile pentru a evita uscarea acestora pe suprafața de
lucru.
După intervenție, piesele pătate trebuie să fie acoperite cu un tifon umed pentru a împiedica uscarea
reziduurilor. Acestea trebuie de asemenea să fie separate de părțile necontaminate ale dispozitivului pentru a
împiedica contaminarea personalului și a ambianței.

3.1 Măsuri de precauție de luat
l
l

l

ștergeți sângele și resturile de pe piesa de mână pentru a împiedica uscarea acestora pe suprafețe;
Dacă irigarea provine de la rețeaua cabinetului stomatologic, curățați și clătiți cordonul, piesa de mână și
insertul timp de 1 minut după fiecare utilizare.
acoperiți piesa de mână cu un prosop moale neplușat, umezit cu apă purificată, pentru a împiedica sângele și
resturile să se usuce.

3.2 Limita ciclurilor de curățare
Ciclurile de condiționare repetate consistând în spălare manuală și sterilizare au un efect redus asupra pieselor de
mână pentru generatoare cu ultrasunete, inelului LED și a ghidajului optic al piesei de mână Newtron LED.
Ciclurile de condiționare repetate care includ ultrasunete, o spălare manuală și o sterilizare au un efect redus asupra
vârfului pieselor de mână pentru generatoare cu ultrasunete.
Sfârșitul duratei de viață este determinat în mod normal de uzura și de daunele legate de utilizare.

3.3 Izolarea și transportul
Dispozitivele pătate trebuie să fie transportate separat de dispozitivele necontaminate pentru a se evita orice
contaminare.

Protocol | Piese de mână pentru generatoare cu ultrasunete | J12954 | V4 | (13) | 09/2017 | RBAFRO040D - Pagina 9/23

Pagina 10/23 - Protocol | Piese de mână pentru generatoare cu ultrasunete | J12954 | V4 | (13) | 09/2017 | RBAFRO040D

3.4 Pregătirea pentru pre-dezinfectare
Se recomandă să recondiționați dispozitivele cât mai curând posibil după utilizare. Dispozitivele SATELEC, a company
of Acteon group trebuie să fie recondiționate cel mai târziu la două ore după utilizare.
Înaintea curățării și după fiecare utilizare, deșurubați insertul și partea anterioară a piesei de mână și puneți-o în
recipientul corespunzător. Curățarea sa face obiectul unui alt protocol.
l
l
l
l

Deconectați piesa de mână de pe cordon.
Deșurubați vârful.
În funcție de model, îndepărtați ghidajul optic.
În funcție de model, deconectați inelul LED de pe piesa de mână trăgând ușor.
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4 Protocol manual
4.1 Predezinfectarea și curățarea - metoda manuală
Echipament: o perie moale, o perie baston moale și neplușată, o cârpă neplușată, o seringă, o pipetă sau un
pistolet cu apă, un produs de curățare alcalin, un aparat de curățare cu ultrasunete.
Durata minimă a etapei

Prevederi

1 minut

Clătiți dispozitivul murdar sub apă curentă rece.
Eliminați grosul mizeriei cu ajutorul unei perii moi, unei perii baston sau unui
prosop neplușat. Utilizați o seringă, o pipetă sau un pistolet cu apă cu un produs de
curățare alcalin sau enzimatic pentru a clăti canalele piesei de mână.

15 minute

Numai vârful demontat de pe piesele de mână Newtron sau Newtron LED poate fi
curățat cu ultrasunete.
Într-un aparat de curățare cu ultrasunete, imersați vârful timp de minim
cincisprezece minute, într-o soluție proaspătă și nou preparată dintr-un produs de
curățare alcalin.

4 minute

Spălați și dezinfectați fiecare element individual: corpul piesei de mână, în special
pasul filetului, vârful pentru piesele de mână Newtron, inelul LED și ghidajul optic
pentru piesa de mână Newtron LED, cu o soluție de curățare alcalină sau
enzimatică timp de 4 minute minim.

1 minut

Clătiți dispozitivul medical cu apă deionizată sau purificată. Utilizați o seringă, o
pipetă sau un pistolet cu apă cu un produs de curățare alcalin sau enzimatic pentru
a clăti canalele piesei de mână.
Inspectați vizual dispozitivul medical.
Repetați această procedură până la eliminarea oricărei urme vizibile de mizerie de
pe dispozitivul medical.
Procedați la clătirea finală a dispozitivului cu apă distilată sau purificată.
Uscați dispozitivul medical cu ajutorul unui prosop moale neplușat sau cu aer
comprimat curat de calitate medicală

4.2 Sterilizarea
Cu excepția unei specificații diferite, produsele nesterile pot fi sterilizate din nou, conform metodelor de sterilizare cu
aburi (ISO 17665 sau standarde naționale). Recomandările SATELEC, a company of Acteon group sunt următoarele:
Durata de expunere la sterilizare

Temperatura de expunere la sterilizare

Timpul de uscare

4 minute

132 °C

15 minute minimum și 20 minute

18 minute

134 °C

15 minute minimum și 20 minute

4 minute

134 °C

15 minute minimum și 20 minute

3 minute

134 °C

15 minute minimum și 20 minute

Sterilizarea cu aburi saturați cu previd
Duratele de uscare variază de la 15 la 60 minute, în funcție de criteriile următoare:
l
l
l
l
l
l
l

tipul de material de ambalare, cum ar fi un sistem de barieră sterilă sau recipiente rigide reutilizabile;
calitatea aburilor;
materialele dispozitivului medical;
masa totală;
performanțele sterilizatorului;
obiceiurile din zona geografică;
diferitele durate de răcire.
Fabricantul își declină orice responsabilitate pentru procedurile de sterilizare efectuate de către utilizatorul
final sau de către client și care nu ar fi efectuate în conformitate cu recomandările fabricantului.
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4.3 Inspecția
l

l

l

Dispozitivele trebuie examinate pentru a verifica să nu rămână murdărie, să nu fie corodate, tocite, decolorate
sau deteriorate.
Înainte de condiționarea și sterilizarea dispozitivelor curățate, verificați ca acestea să fie curate, nedeteriorate
și să funcționeze corect.
Dispozitivele deteriorate trebuie eliminate, ele nu trebuie lubrifiate.

4.4 Condiționarea
Utilizați un ambalaj adecvat sau un recipient rigid reutilizabil pentru sterilizare, sistemul de barieră sterilă trebuie să
fie în conformitate cu standardul ISO 11607. Evitați orice contact între dispozitive și alte obiecte care ar putea deteriora
suprafața acestora sau sistemul de barieră sterilă.

4.5 Depozitarea
Condițiile de depozitare sunt indicate pe eticheta ambalajului. Produsele ambalate trebuie să fie păstrate într-un mediu
uscat și curat, la adăpost de lumina directă a soarelui, de dăunători, de umiditate și de temperaturi extreme. Utilizați
produsele în ordinea recepției, First in, First out, ținând cont de data de expirare indicată pe etichetă.
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5 Protocol Automat
5.1 Predezinfectarea și curățarea - metoda manuală
Metoda de predezinfectare/pre-curățare manuală trebuie efectuată înainte de curățarea automată.
Echipament: o perie moale, o perie baston moale și neplușată, o cârpă neplușată, o seringă, o pipetă sau un
pistolet cu apă, un produs de curățare alcalin, un aparat de curățare cu ultrasunete.
Durata minimă a etapei

Prevederi

1 minut

Clătiți dispozitivul murdar sub apă curentă rece.
Eliminați grosul mizeriei cu ajutorul unei perii moi, unei perii baston sau unui
prosop neplușat. Utilizați o seringă, o pipetă sau un pistolet cu apă cu un produs de
curățare alcalin sau enzimatic pentru a clăti canalele piesei de mână.

2 minute

Numai vârful demontat de pe piesele de mână Newtron sau Newtron LED poate fi
curățat cu ultrasunete. Într-un aparat de curățare cu ultrasunete, imersați vârful
timp de 2 minute într-o soluție de curățare enzimatică sau alcalină.

2 minute

Spălați și dezinfectați fiecare element individual: corpul piesei de mână, în special
pasul filetului, vârful pentru piesele de mână Newtron, inelul LED și ghidajul optic
pentru piesa de mână Newtron LED, cu o soluție de curățare alcalină sau
enzimatică timp de 2 minute minim.

1 minut

Clătiți dispozitivul sub apă curentă rece
Utilizați o seringă, o pipetă sau un pistolet cu apă cu un produs de curățare alcalin
sau enzimatic pentru a clăti canalele piesei de mână.

1 minut 30 secunde

Clătiți dispozitivul medical cu apă deionizată sau purificată
Inspectați vizual dispozitivul medical.
Repetați această procedură până la eliminarea oricărei urme vizibile de mizerie de
pe dispozitivul medical.
Procedați la clătirea finală a dispozitivului cu apă distilată sau purificată.
Uscați dispozitivul medical cu ajutorul unui prosop moale neplușat sau cu aer
comprimat curat de calitate medicală

5.2 Curățarea, metoda automată
Etapa

Durata minimă

Prevederi

Prespălare

2 minute

Apă rece de la robinet

Spălare

10 minute

Apă caldă de la robinet, peste 40°C.
Utilizați o soluție de curățare alcalină

Neutralizare

2 minute

Apă caldă de la robinet, peste 40°C, cu neutralizant dacă e necesar.

Clătire

2 minute

Apă distilată sau purificată caldă de peste 40°C.

Uscare

40 minute

La o temperatură de 90°C.

5.3 Dezinfectare termică
Dezinfectare termică la 90°C timp de cel puțin cinci minute.

5.4 Sterilizarea
Cu excepția unei specificații diferite, produsele nesterile pot fi sterilizate din nou, conform metodelor de sterilizare cu
aburi (ISO 17665 sau standarde naționale). Recomandările SATELEC, a company of Acteon group sunt următoarele:
Durata de expunere la sterilizare

Temperatura de expunere la sterilizare

Timpul de uscare

4 minute

132 °C

15 minute minimum și 20 minute

18 minute

134 °C

15 minute minimum și 20 minute
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Durata de expunere la sterilizare

Temperatura de expunere la sterilizare

Timpul de uscare

4 minute

134 °C

15 minute minimum și 20 minute

3 minute

134 °C

15 minute minimum și 20 minute

Sterilizarea cu aburi saturați cu previd
Duratele de uscare variază de la 15 la 60 minute, în funcție de criteriile următoare:
l
l
l
l
l
l
l

tipul de material de ambalare, cum ar fi un sistem de barieră sterilă sau recipiente rigide reutilizabile;
calitatea aburilor;
materialele dispozitivului medical;
masa totală;
performanțele sterilizatorului;
obiceiurile din zona geografică;
diferitele durate de răcire.
Fabricantul își declină orice responsabilitate pentru procedurile de sterilizare efectuate de către utilizatorul
final sau de către client și care nu ar fi efectuate în conformitate cu recomandările fabricantului.

5.5 Inspecția
l

Dispozitivele trebuie examinate pentru a verifica să nu rămână murdărie, să nu fie corodate, tocite, decolorate
sau deteriorate.
Înainte de condiționarea și sterilizarea dispozitivelor curățate, verificați ca acestea să fie curate, nedeteriorate

l

și să funcționeze corect.
Dispozitivele deteriorate trebuie eliminate, ele nu trebuie lubrifiate.

l

5.6 Condiționarea
Utilizați un ambalaj adecvat sau un recipient rigid reutilizabil pentru sterilizare, sistemul de barieră sterilă trebuie să
fie în conformitate cu standardul ISO 11607. Evitați orice contact între dispozitive și alte obiecte care ar putea deteriora
suprafața acestora sau sistemul de barieră sterilă.

5.7 Depozitarea
Condițiile de depozitare sunt indicate pe eticheta ambalajului. Produsele ambalate trebuie să fie păstrate într-un mediu
uscat și curat, la adăpost de lumina directă a soarelui, de dăunători, de umiditate și de temperaturi extreme. Utilizați
produsele în ordinea recepției, First in, First out, ținând cont de data de expirare indicată pe etichetă.
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6 Reglementarea și standardizarea
6.1 Identificarea fabricantului
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Franța
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: aburi saturați cu previd – uscare
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Glossary: aparat de spălat-dezinfectat – Dispozitiv medical

8 Glosar

D
data de expirare

A
aparat de spălat-dezinfectat
dispozitiv destinat curățării și dezinfectării
instrumentelor chirurgicale, accesoriilor
anestezice, articolelor din faianță, ustensilelor,
sticlăriei și altor articole similare. Funcționează în
general prin spălare cu un detergent,
dezinfectare termică și uscare, uneori cu vid de
aer.

autoclavă
recipient cu pereți groși și cu închidere ermetică
conceput pentru a realiza sterilizarea cu vapori
sub o presiune de câțiva bar. ca un material să fie
considerat steril, probabilitatea teoretică de a
izola un germene trebuie să fie mai mică decât 1
la 1 milion. Este nivelul de asigurare a sterilității
(NAS) reglementat prin norma EN 556.

B
baie cu ultrasunete
sau curățare cu ultrasunete. Procedură
accelerată de curățare a pieselor sau de
dizolvare a produselor prin efectul mecanic al
undelor sonore

C
curățare
etapă indispensabilă înaintea condiționării având
ca scop eliminarea mizeriilor prin acțiunea fizicochimică a unui produs corespunzător cum ar fi un
detergent, combinat cu o acțiune mecanică în
scopul obținerii unui dispozitiv medical funcțional
și curat. După curățare, este recomandat să se
verifice gradul de curățare a componentelor
dispozitivului medical cât și a dispozitivului
medical remontat și a se asigura că siguranța,
integritatea și buna sa funcționare nu este
periclitată de nici o defecțiune

Data până la care se poate utiliza un dispozitiv
medical. Trecută această dată, trebuie sterilizat
din nou dispozitivul medical

dezinfectare
operație de eliminare voluntară și momentană a
anumitor germeni, în maniera de a stopa sau
preveni o infecție sau riscul unei infecții sau
suprainfecții cu microorganisme sau viruși
patogeni sau indezirabili.

Dispozitiv implantabil
Orice dispozitiv destinat a fi implantat în totalitate
în corpul uman sau pentru a înlocui o suprafață
epitelială sau suprafața ochiului, în urma unei
intervenții chirurgicale și a rămâne în acel loc
după intervenție. Este de asemenea considerat
ca dispozitiv implantabil orice dispozitiv destinat
a fi introdus parțial în corpul uman printr-o
intervenție chirurgicală și care este destinat a
rămâne în acel loc după intervenție pentru o
perioadă de cel puțin treizeci de zile. (directiva
93/42/CEE)

Dispozitiv implantabil activ
Dispozitivele medicale ce sunt concepute pentru
a fi implantate în totalitate sau în parte în corpul
uman sau plasate într-un orificiu natural, și a
căror funcționare corectă depinde de o sursă de
energie electrică sau de orice altă energie alta
decât cea generată direct de corpul uman sau de
gravitație, poartă denumirea de dispozitive
medicale implantabile active. (Codul Sănătății
Publice L.5211-1)

Dispozitiv medical
Prin dispozitiv medical se înțelege orice
instrument, aparat, echipament, materie, produs,
cu excepția produselor de origine umană, sau alt
articol utilizat numai prin asociere, inclusiv
accesoriile și programele necesare bunei
funcționări a acestuia, destinat prin fabricație a fi
utilizat pe om în scopuri medicale și a cărui
acțiune principală dorită nu este obținută prin
mijloace farmacologice sau imunologice nici prin
metabolism, dar a cărui funcționare poate fi
asistată prin astfel de mijloace. Constituie de
asemenea dispozitiv medical programul destinat
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Glossary: Insert – utilizator
prin fabricație a fi utilizat expres în scopuri de
diagnosticare sau terapeutice. (Csp L.5211-1)

I
Insert
termen generic ce definește în atât inserturile cât
și frezele ultrasonore

previdare
extragerea forțată a aerului conținut în camera
de sterilizare a autoclavei

S
sterilizare
procedeu utilizat pentru distrugerea germenilor
viabili sau reactivabili, cu potențial infecțios,
medicamentelor și dispozitivelor medicale. Prin
definiție, starea sterilă a unui dispozitiv medical
se traduce prin probabilitatea de maxim 1 la
1.000.000 de a găsi un germene viabil sau
reactivabil pe (sau în) un produs

O
operator
practician ce utilizează dispozitivul medical în
cadrul unui tratament

T

P
Piesă de mână
Dispozitiv medical conectat la generatorul de
ultrasunete printr-un cordon și constituit dintr-un
transductor ceramic piezoelectric ce transformă
semnalul electric în vibrații ultrasonore

practician
cadru medical responsabil cu achiziționarea și
utilizarea dispozitivului medical

predezinfectare
prima operație de efectuat asupra obiectelor și
materialelor pătate cu scopul de a diminua
populația de micro-organisme și de a facilita
curățarea ulterioară. Este deosebit de important
să se evite uscarea petelor pe material.
Predezinfectarea are de asemenea scopul de
protejare a personalului în manipularea
instrumentarului și protecție a mediului. Aceasta
se realizează cât mai rapid posibil după utilizarea
dispozitivului medical, cât mai aproape de locul
de utilizare, înaintea curățării, după o procedură
aprobată de responsabilul sistemului de
asigurare a calității. Acțiunile bactericide,
fungicide și eventual virulicide ale produselor
utilizate vor fi determinate după normele în
vigoare. Aceste produse sunt compatibile cu
dispozitivele medicale în cauză și nu conțin
substanțe cunoscute ca a fi capabile să fixeze
proteinele

tifon cu alcool
tifon de unică folosință îmbibat cu soluție
alcoolică destinată dezinfectării dispozitivelor
medicale

U
utilizator
practician ce utilizează dispozitivul medical în
cadrul unui act clinic. De asemenea numit
operator
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