Protocolo de pré-desinfecção,
limpeza e esterilização

Chaves

Este documento é a tradução para português da versão original redigida em francês.
Referência J81000 versão V4 e número de plano RA14FR010D
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1 Documentação
Este documento contém as seguintes informações:
l
l
l

preparação para limpeza;
desinfecção do dispositivo médico;
esterilização do dispositivo médico;

1.1 Documentações associadas
Nome do documento

Referências

Modo de consulta das instruções de utilização eletrónicas

J00007

Protocolos de limpeza, desinfecção e esterilização das pontas

J02007

1.2 Documentação electrónica

As instruções de utilização do seu dispositivo são fornecidas em formato electrónico para o endereço Internet
indicado e não em formato de papel. Em caso de indisponibilidade do sítio Web, aceda mais tarde. É igualmente
possível obter as documentações gratuitamente em formato impresso num prazo de 7 dias através de um simples
pedido no nosso sítio Web, bem como por telefone ou por correio.
As instruções de utilização electrónicas são disponibilizadas em formato PDF (Portable Document Format). É
necessário um software de leitura de ficheiros PDF para visualizar as instruções de utilização electrónicas. É
obrigatório ler e compreender o conteúdo das instruções de utilização relativas à utilização do seu dispositivo e dos
respectivos acessórios.
Não utilize o seu dispositivo sem ter tomado conhecimento das instruções de utilização.
As instruções de utilização do dispositivo estão disponíveis em www.satelec.com/documents
Aquando da recepção do seu dispositivo, deve imprimir e transferir toda a documentação ou partes da documentação
de que possa necessitar em caso de emergência ou falha do acesso à Internet ou da ferramenta de visualização
electrónica, tal como um computador, tablet, etc. Recomendamos que visite regularmente o sítio Web para consultar e
transferir as instruções de utilização do dispositivo actualizadas. Solicitamos ao utilizador que guarde a documentação
num local de fácil acesso para referência quando necessário.

1.3 Última actualização do documento
09/2017
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2 Avisos
Não utilize palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos para limpar o dispositivo médico.
Não utilize soluções que contenham iodo ou uma forte concentração de cloro.
O pH dos detergentes e desinfectantes deve estar compreendido entre 7 e 11.
Os dispositivos contaminados ou utilizados não podem ser carregados numa caixa de esterilização, nem lavados
numa máquina.
O método de limpeza das chaves recomendado pela SATELEC, a company of Acteon group é manual ou automático.
Todos os dispositivos devem ser cuidadosamente limpos e sujeitos a uma esterilização final antes de utilizar.
Os parâmetros de esterilização apenas são válidos para dispositivos correctamente limpos.
As chaves requerem especial atenção aquando da limpeza.
Aquando da limpeza automática, as chaves devem ser colocadas em porta-instrumentos adaptados ou em pequenos
cestos para não ficarem danificados na limpeza.
É da responsabilidade do utilizador certificar-se de que todos os equipamentos utilizados para reacondicionar os
produtos SATELEC, a company of Acteon group são sujeitos a uma instalação, validação, manutenção e calibração
correctas.
Quando possível, utilize um sistema de lavagem/desinfecção. Evite sobrecarregar os cestos de limpeza aquando da
limpeza por ultra-sons ou no sistema de lavagem/desinfecção.
Durante toda a intervenção, limpe o sangue e os resíduos para impedir que sequem sobre as superfícies.
Após a intervenção, os dispositivos sujos devem ser cobertos com um pano humedecido para impedir que os
resíduos sequem. Também devem ser separados dos dispositivos não contaminados para evitar a
contaminação do pessoal e ambiente.

2.1 Precauções a tomar
l
l

limpe o sangue e os resíduos nas chaves para evitar que sequem nas superfícies;
cubra a chave com um tecido macio, não felpudo e humedecido com água purificada para evitar que o sangue
e os resíduos sequem.

2.2 Limite dos ciclos de limpeza
Os ciclos de acondicionamento repetidos que incluem uma limpeza manual têm pouco efeito nas chaves. O fim de vida
é, normalmente, determinado pelo desgaste e danos associados à utilização.

2.3 Confinamento e transporte
Os dispositivos sujos devem ser transportados em separado dos dispositivos não contaminados para evitar qualquer
contaminação.
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2.4 Preparação para a pré-desinfecção
Recomenda-se reacondicionar os dispositivos o mais rápido possível após a utilização. Os dispositivos SATELEC, a
company of Acteon group devem ser reacondicionados, no máximo, duas horas após a utilização.
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3 Protocolo manual
3.1 Pré-desinfeção e limpeza – método manual
Equipamento: escova macia, escovilhão macio e não felpudo, pano não felpudo, detergente alcalino, sistema
de limpeza por ultra-sons.
Duração mínima da etapa

Instruções

1 minuto

Enxagúe o dispositivo sujo por baixo de água corrente fria.
Elimine a sujidade maior com uma escova macia, um escovilhão ou um pano não
felpudo.

10 minutos

Num sistema de limpeza por ultra-sons, mergulhe o dispositivo médico durante, no
mínimo, dez minutos numa nova solução acabada de preparar de detergente
alcalino.
Siga as recomendações do fabricante em termos de exposição, concentração,
temperatura e qualidade da água

1 minuto

Enxagúe o dispositivo em água corrente fria

2 minutos 30 segundos

Lave e desinfecte o dispositivo médico com um detergente alcalino.
Utilize uma escova macia ou um escovilhão para eliminar as sujidades na
superfície.
Lave o dispositivo médico em água a fim de evitar a disseminação dos
contaminantes no ar

1 minuto

Enxagúe o dispositivo médico com água desionizada ou purificada.
Inspecione visualmente o dispositivo médico.
Repita este procedimento até eliminar qualquer sujidade visível no dispositivo
médico.
Proceda a um enxaguamento final do dispositivo com água destilada ou purificada.
Seque o dispositivo médico com um pano macio não felpudo ou ar comprimido de
qualidade médica.

3.2 Esterilização
Salvo especificações em contrário, os produtos não estéreis podem ser novamente esterilizados de acordo com os
métodos de esterilização por vapor (ISO 17665 ou normas nacionais). As recomendações de SATELEC, a company of
Acteon group são as seguintes:
Duração de exposição à
esterilização

Temperatura de exposição à
esterilização

Tempo de secagem

4 minutos

132 °C

15 minutos no mínimo e 20
minutos

18 minutos

134 °C

15 minutos no mínimo e 20
minutos

4 minutos

134 °C

15 minutos no mínimo e 20
minutos

3 minutos

134 °C

15 minutos no mínimo e 20
minutos

Esterilização por vapor saturado com pré-vácuo
As durações de secagem variam de 15 a 60 minutos de acordo com os seguintes critérios:
l
l
l
l
l

o tipo de material de embalagem, como um sistema de barreira estéril ou recipientes rígidos reutilizáveis;
a qualidade do vapor;
os materiais do dispositivo médico;
a massa total;
os desempenhos do esterilizador;

Protocolo | Chaves | J81007 | V4 | (13) | 09/2017 | RA14PT010D - Página 11/21

l
l

os hábitos da zona geográfica;
as diferentes durações de arrefecimento.
O fabricante não assume qualquer responsabilidade por procedimentos de esterilização efectuados pelo
utilizador final ou cliente e que não sejam realizados em conformidade com as recomendação do fabricante.

3.3 Inspecção
l

l

l

Os dispositivos devem ser examinados para se certificar da ausência de sujidade, corrosão, desgaste,
descoloração ou danos.
Antes de acondicionar e esterilizar os dispositivos limpos, certifique-se de que estão limpos e não danificados e
verifique se funcionam correctamente.
Os dispositivos danificados devem ser eliminados e não devem ser lubrificados.

3.4 Acondicionamento
Utilize uma embalagem adequada ou um contentor rígido reutilizável para a esterilização. O sistema de barreira
estéril deve estar em conformidade com a norma ISO 11607. Evite qualquer contacto entre os dispositivos e outros
objectos que possam danificar a sua superfície ou o sistema de barreira estéril.

3.5 Armazenamento
As condições de armazenamento são indicadas no rótulo da embalagem. Os produtos embalados devem ser
guardados num local seco e limpo, ao abrigo da luz solar directa, pragas, humidade e temperaturas extremas. Utilize
os produtos por ordem de recepção "First-in, First-out", tendo em conta a data de validade indicada no rótulo.
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4 Protocolo automático
4.1 Pré-desinfeção e limpeza – método manual
O método de pré-desinfecção/pré-limpeza manual deve ser efectuado antes da limpeza automática.
Equipamento: escova macia, escovilhão macio e não felpudo, pano não felpudo, detergente alcalino.
Duração mínima da etapa

Instruções

30 segundos

Enxagúe o dispositivo sujo por baixo de água corrente fria.
Elimine a sujidade maior com uma escova macia, um escovilhão ou um pano não
felpudo.

1 minuto

Lave e desinfecte o dispositivo médico com um detergente alcalino.
Utilize uma escova macia ou um escovilhão para eliminar as sujidades na
superfície.
Lave o dispositivo médico em água a fim de evitar a disseminação dos
contaminantes no ar

30 segundos

Enxagúe o dispositivo em água corrente fria.

8 minutos

Num sistema de limpeza por ultra-sons, mergulhe o dispositivo médico durante, no
mínimo, dez minutos numa nova solução acabada de preparar de detergente
alcalino.
Siga as recomendações do fabricante em termos de exposição, concentração,
temperatura e qualidade da água

1 minuto

Enxagúe o dispositivo médico com água desionizada ou purificada.
Inspecione visualmente o dispositivo médico.
Repita este procedimento até eliminar qualquer sujidade visível no dispositivo
médico.
Proceda a um enxaguamento final do dispositivo com água destilada ou purificada.
Seque o dispositivo médico com um pano macio não felpudo ou ar comprimido de
qualidade médica.

4.2 Limpeza, método automático
Etapa

Duração mínima

Instruções

Pré-lavagem

2 minutos

Água fria da torneira

Lavagem

2 minutos

Água quente da torneira, acima de 40°C.
Utilize uma solução de limpeza alcalina

Neutralização

5 minutos

Água quente da torneira, acima de 40° C, com neutralizante, se necessário.

Enxaguamento 2 minutos

Água quente destilada ou purificada, acima de 40° C.

Secagem

A uma temperatura de 90°C.

40 minutos

4.3 Desinfecção térmica
Desinfecção térmica a 90° C durante, no mínimo, cinco minutos.

4.4 Esterilização
Salvo especificações em contrário, os produtos não estéreis podem ser novamente esterilizados de acordo com os
métodos de esterilização por vapor (ISO 17665 ou normas nacionais). As recomendações de SATELEC, a company of
Acteon group são as seguintes:
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Duração de exposição à
esterilização

Temperatura de exposição à
esterilização

Tempo de secagem

4 minutos

132 °C

15 minutos no mínimo e 20
minutos

18 minutos

134 °C

15 minutos no mínimo e 20
minutos

4 minutos

134 °C

15 minutos no mínimo e 20
minutos

3 minutos

134 °C

15 minutos no mínimo e 20
minutos

Esterilização por vapor saturado com pré-vácuo
As durações de secagem variam de 15 a 60 minutos de acordo com os seguintes critérios:
l
l
l
l
l
l
l

o tipo de material de embalagem, como um sistema de barreira estéril ou recipientes rígidos reutilizáveis;
a qualidade do vapor;
os materiais do dispositivo médico;
a massa total;
os desempenhos do esterilizador;
os hábitos da zona geográfica;
as diferentes durações de arrefecimento.
O fabricante não assume qualquer responsabilidade por procedimentos de esterilização efectuados pelo
utilizador final ou cliente e que não sejam realizados em conformidade com as recomendação do fabricante.

4.5 Inspecção
l

l

l

Os dispositivos devem ser examinados para se certificar da ausência de sujidade, corrosão, desgaste,
descoloração ou danos.
Antes de acondicionar e esterilizar os dispositivos limpos, certifique-se de que estão limpos e não danificados e
verifique se funcionam correctamente.
Os dispositivos danificados devem ser eliminados e não devem ser lubrificados.

4.6 Acondicionamento
Utilize uma embalagem adequada ou um contentor rígido reutilizável para a esterilização. O sistema de barreira
estéril deve estar em conformidade com a norma ISO 11607. Evite qualquer contacto entre os dispositivos e outros
objectos que possam danificar a sua superfície ou o sistema de barreira estéril.

4.7 Armazenamento
As condições de armazenamento são indicadas no rótulo da embalagem. Os produtos embalados devem ser
guardados num local seco e limpo, ao abrigo da luz solar directa, pragas, humidade e temperaturas extremas. Utilize
os produtos por ordem de recepção "First-in, First-out", tendo em conta a data de validade indicada no rótulo.
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5 Regulamentação e normalização
5.1 Identificação do fabricante
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
França
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: actualização – vapor saturado com pré-vácuo
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Glossary: autoclave – Dispositivo médico

7 Glossário

detergente, desinfecção térmica e secagem, por
vezes com câmara de ar.

Dispositivo implantável

A
autoclave
recipiente de paredes grossas e fecho hermético
concebido para realizar a esterilização a vapor
sob pressão de vários bar. Para que um material
seja considerado como estéril, a probabilidade
teórica de isolar um germe deve ser inferior a 1
para 1 milhão. É o nível de garantia de
esterilidade (NAS) regulamentado pela norma EN
556.

C

Qualquer dispositivo destinado a ser implantado
totalmente no corpo humano ou a substituir uma
superfície epitelial ou a superfície do olho,
através de uma intervenção cirúrgica, e a
permanecer no lugar após a intervenção. É
igualmente considerado como dispositivo
implantável qualquer dispositivo destinado a ser
introduzido parcialmente no corpo humano
através de uma intervenção cirúrgica e a
permanecer no lugar após a intervenção durante
um período mínimo de trinta dias. (directiva
93/42/CEE)

Dispositivo implantável activo

cuba de ultra-sons
ou limpeza por ultra-sons. Procedimento
acelerado de limpeza de peças ou de dissolução
de produtos através do efeito mecânico de ondas
ultra-sonoras

Os dispositivos médicos que são concebidos para
serem implantados total ou parcialmente no
corpo humano ou colocados num orifício natural,
e que dependem para o seu normal
funcionamento de uma fonte de energia eléctrica
ou de qualquer outra fonte de energia além da
gerada directamente pelo corpo humano ou da
gravidade, designam-se como dispositivos
médicos implantáveis activos. (Código da Saúde
Pública L.5211-1)

D
data de validade
Data até à qual um dispositivo médico pode ser
utilizado. Uma vez ultrapassada esta data, é
necessário esterilizar novamente o dispositivo
médico

desinfecção
operação de eliminação voluntária e
momentânea de determinados germes, de forma
a parar ou prevenir uma infecção ou o risco de
infecção ou sobreinfecção por microrganismos
ou vírus patogénicos ou indesejados.

dispositivo de lavagem-desinfecção
dispositivo destinado a desinfectar cargas
contendo instrumentos cirúrgicos, acessórios
anestésicos, artigos de cerâmica, utensílios,
vidraria e artigos semelhantes. Funciona
geralmente através de lavagem com um

Dispositivo médico
Entende-se por dispositivo médico qualquer
instrumento, aparelho, equipamento, material,
produto, à excepção dos produtos de origem
humana, ou outro artigo utilizado sozinho ou em
associação, incluindo os acessórios e o software
necessários ao normal funcionamento do
mesmo, concebido pelo fabricante para ser
utilizado no ser humano para fins médicos e cuja
acção principal pretendida não é obtida por
meios farmacológicos nem por metabolismo,
embora a respectiva função possa ser assistida
por tais meios. Constitui igualmente um
dispositivo médico o software concebido pelo
fabricante para ser utilizado especificamente
para fins de diagnóstico ou terapêuticos. (CSP
L.5211-1)
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Glossary: esterilização – utilizador

E

durante a manipulação dos instrumentos e
proteger o ambiente. É realizada o mais
rapidamente possível após a utilização do
dispositivo médico, o mais perto possível do local
de utilização, antes da limpeza, de acordo com
um procedimento aprovado pelo responsável do
sistema que permite garantir a qualidade. As
actividades bactericidas, fungicidas e
eventualmente virucidas dos produtos utilizados
são determinadas segundo as normas em vigor.
Estes produtos são compatíveis com os
dispositivos médicos a tratar e não contêm
substâncias conhecidas por serem capazes de
fixar as proteínas

esterilização
processo utilizado para destruir os germes
viáveis ou revivificáveis, potencialmente
infecciosos, medicamentos ou dispositivos
médicos. Por definição, o estado estéril de um
dispositivo médico traduz-se pela probabilidade
máxima de 1 para 1.000.000 de encontrar um
germe viável ou revivificável no (ou dentro de
um) produto

L
limpeza
etapa indispensável antes da embalagem cujo
objectivo consiste em eliminar as sujidades
através da acção físico-química de um produto
adequado, tal como um detergente, combinada
com uma acção mecânica a fim de obter um
dispositivo médico funcional e limpo. Após a
limpeza, convém verificar o asseio dos
componentes do dispositivo médico, assim como
do dispositivo médico remontado, e garantir que
nenhuma deterioração pode afectar a respectiva
segurança, integridade ou normal funcionamento

pré-vácuo
extracção forçada do ar contido na câmara de
esterilização do autoclave

T
toalhete alcoólico
toalhete de utilização única embebido numa
solução alcoólica destinado à desinfecção dos
dispositivos médicos

U

M

utilizador

médico
profissional responsável pela compra e utilização
do dispositivo médico

médico que utiliza o dispositivo médico durante
um acto clínico. Também denominado operador

O
operador
médico que utiliza o dispositivo médico durante
um tratamento

P
pré-desinfecção
primeiro tratamento a efectuar nos objectos e
materiais sujos com o objectivo de diminuir a
população de microrganismos e facilitar a
limpeza posterior. É imperativo evitar a secagem
da sujidade no material. A pré-desinfecção tem
igualmente como finalidade proteger o pessoal
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