Protokol til præ-desinfektion,
rengøring og sterilisering

Håndstykke til ultralyd-generator

Dette dokument er oversat fra originalen, som er på fransk.
Reference J12910 version V4 og plannummer RBAFFR040D
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1 Anvendelse
Denne protokol omfatter håndstykkerne SLIM, Newtron og Newtron LED.
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2 Dokumentation
Denne dokumentation indeholder følgende oplysninger:
l
l
l

forberedelse til rengøring;
desinfektion af det medicinske udstyr;
sterilisation af det medicinske udstyr.

2.1 Tilknyttet dokumentation
Dokumentnavn

Referencer

Funktion med konsultation af elektroniske brugsanvisninger

J00007

Protokoller til rengøring, desinfektion og sterilisation af håndstykker

J12981

Generel vejledning til hele udvalget af dentale ultralyd-generatorer

J00031

Brugsvejledning til håndstykket SLIM

J12971

Quick Start-Clean til håndstykket SLIM

J12930

Protokoller til rengøring, desinfektion og sterilisation af nøgler

J81031

Protokoller til rengøring, desinfektion og sterilisation af inserts

J02031

Brugsvejledning til håndstykket Newtron

J12661

Brugsvejledning til Newtron LED håndstykket

I12610

Brugsvejledning til Newtron® Booster

J60131

Brugsvejledning til

Newtron®

P5

Brugsvejledning til Newtron® P5XS B.LED

J61121
J62171

2.2 Elektronisk dokumentation

Brugsvejledningen til udstyret findes i elektronisk format på den angivne internetadresse og ikke i papirformat. Hvis
internetforbindelse ikke er tilgængelig, bedes du prøve igen senere. Det er også muligt at få en gratis dokumentation i
papirformat inden for en frist på syv dage efter forespørgsel på vores hjemmeside, pr. telefon eller med post.
Den elektroniske brugsvejledning er disponibel i PDF-format (Portable Document Format). Der kræves et program til
læsning af PDF for at få vist den elektroniske brugsvejledning. Det er bydende nødvendigt at have læst og forstået
indholdet i brugsvejledningen angående brugen af dit udstyr og dets tilbehør.
Udstyret må ikke tages i brug, hvis du ikke har kendskab til brugsvejledningen.
Brugsvejledningen for udstyret findes på www.satelec.com/documents
Når du modtager udstyret, anbefales det at udskrive og hente enhver dokumentation eller del af en dokumentation,
som du kan få brug for i en nødsituation eller i tilfælde af svigt af din internetforbindelse elle elektroniske
visningsværktøj som f.eks. En computer eller en tablet. Det anbefales at besøge hjemmesiden jævnligt for at se eller
hente de sidste nye opdateringer af brugsanvisningen. Det anbefales, at have dokumentationen inden for rækkevidde
for at kunne slå op i den, hvis det er nødvendigt.

2.3 Seneste opdatering af dokumentet
09/2017
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3 Advarsler
Brug ikke ståluld eller slibemidler til at rengøre det medicinske udstyr.
Brug ikke opløsninger, der indeholder jod eller en høj koncentration af chlor.
pH værdi i vaske- og desinfektionsmidler skal være mellem 7 og 11.
Forurenet eller brugt udstyr kan ikke lægges i en steriliseringsboks eller rengøres i maskine.
Metoden til rengøring af håndstykker som anbefales af SATELEC, et firma i Acteon group er manuel eller automatisk.
Håndstykker til ultralydsgenerator samt tilbehøret (næse, LED ring, lysstyring, ledningsføring afhængig af modellen)
kræver særlig opmærksomhed ved rengøring.
Undgå at nedsænke eller sætte ultralydgenerator håndstykker i en ultralydsrens.
Alene en demonteret næse af Newtron eller Newtron LED håndstykket kan nedsænkes og behandles med ultralyd.
Hvis udstyrets overflade er beskadiget, kan ultralydsrensning forværre denne skade.
Det er brugerens ansvar at sikre sig, at alt udstyr anvendt til ompakke produkterne SATELEC, et firma i Acteon group er
korrekt installeret kontrolleret, vedligeholdt og kalibreret.
Når det er muligt, anvendes en vasker/desinfektor. Undgå overfyldning af vaskekurvene under ultralydsrensning eller i
vaske-desinfektoren.
Gennem hele indgrebet skal blod og affald tørres væk for at forhindre dem i at tørre ind på overfladerne.
Efter indgrebet skal snavset udstyr dækkes med en fugtig klud for at undgå, at rester tørrer ind. Det skal tillige
adskilles fra ikke-forurenet udstyr for at forhindre forurening af personale og miljø.

3.1 Forholdsregler at iagttage
l
l

l

tør blodet og resterne af håndstykket for at hindre at det tørrer ind på overfladen;
Hvis vandet kommer fra klinikkens vandforsyning, skal ledningen, håndstykket og indstikket renses og skylles i 1
minut efter hver brug.
dæk håndstykket med et stykke blødt fnugfrit klæde fugtet med renset vand, for at hindre blodet og resterne i at
tørre ind.

3.2 Maksimum rengøringscyklus
Gentagne bearbejdningscyklusser som indebærer manuel vask har mindre effekt på håndstykkerne til
ultralydsgeneratoren, LED ringen og lysstyringen til Newtron LED håndstykket.
Gentagne bearbejdningscyklusser som indebærer ultralyd, manuel vask og sterilisering har mindre effekt på næsen til
ultralydsgeneratorens håndstykker.
Levetiden er normalt bestemt af slitagen og skader som følge af anvendelsen.

3.3 Indeslutning og transport
Forurenede enheder skal transporteres separat fra ikke-forurenede enheder for at forhindre smitte.
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3.4 Forberedelse af pre-desinfektion
Det anbefales at bearbejde udstyret så hurtigt som muligt efter brug. SATELEC, et firma i Acteon group udstyret skal
bearbejdes senest to timer efter brug.
Skru det forreste indstik i håndstykket af og placer det i dens beholder før rensning og efter hver anvendelse. Rensning
af denne følger en anden protokol.
l
l
l
l

Afkobl håndstykket fra kablet.
Skru næsen af.
Afhængig af model, fjern den optiske lys guide.
Afhængig af model, afkobl håndstykkets LED ring ved at trække forsigtigt.
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4 Manuel protokol
4.1 Pre-desinfektion og rengøring - manuel metode
Udstyr: en blød børste, en blød flaskerenser der ikke flosser, en fnugfri klud, en kanyle, en pipette eller en
vandpistol, et alkalisk rensemiddel, en ultralydsrenser.
Etapens minimumsvarighed

Anvisninger

1 minut

Skyl det snavsede udstyr under koldt rindende vand.
Fjern det værste snavs med en blød børste, en flaskerenser eller et stykke fnugfrit
klæde. Anvend en kanyle, en pipette eller en vandpistol med et alkalisk eller
enzymatisk rensemiddel til at skylle kanalerne håndstykket.

15 minutter

Alene en demonteret næse af Newtron og Newtron LED håndstykket kan behandles
med ultralyd.
Dyp næsen i en ultralydsrenser med en nylavet alkalisk renseopløsning i minimum
femten minutter.

4 minutter

Rens og desinficer hvert element separat: håndstykkets dele, særligt det nederste
af skruen, næsen til Newtron håndstykkerne, LED ringen, den optiske guide til
Newtron LED håndstykket, med et alkalisk eller enzymatisk rensemiddel i minimum
4 minutter.

1 minut

Skyl det medicinske udstyr i deioniseret eller renset vand. Anvend en kanyle, en
pipette eller en vandpistol med et alkalisk eller enzymatisk rensemiddel til at skylle
kanalerne håndstykket.
Inspicer det medicinske udstyr visuelt.
Gentag proceduren indtil alt synligt snavs på det medicinske udstyr er fjernet.
Udfør en endelig skylning af udstyret med destilleret eller renset vand.
Tør det medicinske udstyr med et blødt fnugfrit klæde eller med trykluft som er
kemisk rent

4.2 Sterilisation
Hvis ikke andet er angivet, kan ikke sterile produkter steriliseres påny, i henhold til damp-steriliseringsmetoder (ISO
17665 eller nationale normer). Anbefalinger fra SATELEC, et firma i Acteon group er følgende:
Eksponeringstid for
sterilisering

Eksponeringstemperatur for
sterilisering

Tørretid

4 minutter

132 °C

Minimum 15 minutter og 20 minutter

18 minutter

134 °C

Minimum 15 minutter og 20 minutter

4 minutter

134 °C

Minimum 15 minutter og 20 minutter

3 minutter

134 °C

Minimum 15 minutter og 20 minutter

Mættet damp sterilisering med med for-vakuum
Tørretiden varierer mellem 15 og 60 minutter i henhold til følgende kriterier:
l
l
l
l
l
l
l

typen af emballagemateriale, såsom et sterilt barrieresystem eller stive genanvendelige beholdere;
Dampkvalitet;
materialerne i det medicinske udstyr;
den samlede volumen;
sterilisatorens ydeevne;
vanerne i det geografiske område;
forskellige afkølingstider.
Producenten fraskriver sig alt ansvar for steriliseringsprocedurer udført af slutbrugeren eller kunden, som ikke
er udføret i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
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4.3 Kontrol
l
l

l

Udstyret skal undersøges for at sikre at der ikke er snavs tilbage, og at de ikke er ridsede eller beskadigede.
Inden bearbejning og sterilisering af det rengjorte udstyr kontrolleres det, at de er rene, ubeskadigede og
fungerer korrekt.
Beskadiget udstyr skal bortskaffes, det må ikke s,øres.

4.4 Indpakning
Anvend en egnet emballage eller genanvendelig stiv beholder til sterilisering, det sterile barrieresystem være i
overensstemmelse med ISO 11607 normen. Undgå kontakt mellem udstyret og andre genstande, som kan beskadige
overfladen eller det sterile barrieresystem.

4.5 Opbevaring
opbevaringskrav er anført på emballagens etikette. Emballerede produkter skal opbevares i tørre og rene omgivelser,
afskærmet for direkte sollys, skadelige forhold, fugtighed og ekstreme temperaturer. Anvend produkterne i den
rækkefølge de modtages, First in, First out, under hensyntagen til den udløbsdato, der er angivet på etiketten.

Side 14/23 - Protokol | Håndstykke til ultralyd-generator | J12981 | V4 | (13) | 09/2017 | RBAFDA040D

5 Automatisk protokol
5.1 Pre-desinfektion og rengøring - manuel metode
Den manuelle præ-desinfektion / forrensning skal udføres før den automatiske rengøring.
Udstyr: en blød børste, en blød flaskerenser der ikke flosser, en fnugfri klud, en kanyle, en pipette eller en
vandpistol, et alkalisk rensemiddel, en ultralydsrenser.
Etapens minimumsvarighed

Anvisninger

1 minut

Skyl det snavsede udstyr under koldt rindende vand.
Fjern det værste snavs med en blød børste, en flaskerenser eller et stykke fnugfrit
klæde. Anvend en kanyle, en pipette eller en vandpistol med et alkalisk eller
enzymatisk rensemiddel til at skylle kanalerne håndstykket.

2 minutter

Alene en demonteret næse af Newtron og Newtron LED håndstykket kan behandles
med ultralyd. Næsen anbringes i en ultralydsrenser i en alkalisk eller enzymatisk
opløsning i 2 minutter.

2 minutter

Rens og desinficer hvert element separat: håndstykkets dele, særligt det nederste
af skruen, næsen til Newtron håndstykket, LED ringen, den optiske guide til Newtron
LED håndstykket, med et alkalisk eller enzymatisk rensemiddel i minimum 2
minutter.

1 minut

Skyl det snavsede udstyr under koldt rindende vand
Anvend en kanyle, en pipette eller en vandpistol med et alkalisk eller enzymatisk
rensemiddel til at skylle kanalerne håndstykket.

1 minut 30 sekunder

Skyl det medicinske udstyr i deioniseret eller renset vand
Inspicer det medicinske udstyr visuelt.
Gentag proceduren indtil alt synligt snavs på det medicinske udstyr er fjernet.
Udfør en endelig skylning af udstyret med destilleret eller renset vand.
Tør det medicinske udstyr med et blødt fnugfrit klæde eller med trykluft som er
kemisk rent

5.2 Rengøring, automatisk
Etape

Minimumsvarighed

Anvisninger

Forvask

2 minutter

Koldt vand fra hanen

Vask

10 minutter

Varmt vand fra hanen, over 40°C.
Brug en alkalisk rengøringsopløsning

Neutralisering

2 minutter

Varmt vand fra hanen, over 40°C, om nødvendigt med neutralisator.

Skylning

2 minutter

Destilleret vand eller renset vand varmere end 40°C.

Tørring

40 minutter

Ved en temperatur højere end 90°C.

5.3 Termisk desinfektion
Termisk desinfektion ved 90°C i minimum fem minutter.

5.4 Sterilisation
Hvis ikke andet er angivet, kan ikke sterile produkter steriliseres påny, i henhold til damp-steriliseringsmetoder (ISO
17665 eller nationale normer). Anbefalinger fra SATELEC, et firma i Acteon group er følgende:
Eksponeringstid for
sterilisering

Eksponeringstemperatur for
sterilisering

Tørretid

4 minutter

132 °C

Minimum 15 minutter og 20 minutter

18 minutter

134 °C

Minimum 15 minutter og 20 minutter
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Eksponeringstid for
sterilisering

Eksponeringstemperatur for
sterilisering

Tørretid

4 minutter

134 °C

Minimum 15 minutter og 20 minutter

3 minutter

134 °C

Minimum 15 minutter og 20 minutter

Mættet damp sterilisering med med for-vakuum
Tørretiden varierer mellem 15 og 60 minutter i henhold til følgende kriterier:
l
l
l
l
l
l
l

typen af emballagemateriale, såsom et sterilt barrieresystem eller stive genanvendelige beholdere;
Dampkvalitet;
materialerne i det medicinske udstyr;
den samlede volumen;
sterilisatorens ydeevne;
vanerne i det geografiske område;
forskellige afkølingstider.
Producenten fraskriver sig alt ansvar for steriliseringsprocedurer udført af slutbrugeren eller kunden, som ikke
er udføret i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

5.5 Kontrol
l

Udstyret skal undersøges for at sikre at der ikke er snavs tilbage, og at de ikke er ridsede eller beskadigede.
Inden bearbejning og sterilisering af det rengjorte udstyr kontrolleres det, at de er rene, ubeskadigede og

l

fungerer korrekt.
Beskadiget udstyr skal bortskaffes, det må ikke s,øres.

l

5.6 Indpakning
Anvend en egnet emballage eller genanvendelig stiv beholder til sterilisering, det sterile barrieresystem være i
overensstemmelse med ISO 11607 normen. Undgå kontakt mellem udstyret og andre genstande, som kan beskadige
overfladen eller det sterile barrieresystem.

5.7 Opbevaring
opbevaringskrav er anført på emballagens etikette. Emballerede produkter skal opbevares i tørre og rene omgivelser,
afskærmet for direkte sollys, skadelige forhold, fugtighed og ekstreme temperaturer. Anvend produkterne i den
rækkefølge de modtages, First in, First out, under hensyntagen til den udløbsdato, der er angivet på etiketten.
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6 Bestemmelser og standarder
6.1 Identifikation af fabrikanten
SATELEC
En virksomhed i ACTEON Gruppen
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Frankrig
Tlf. +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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Glossary: Aktivt implanterbart udstyr – Medicinsk udstyr

8 Terminologi

H
Håndstykke
Medicinsk udstyr tilsluttet ultralydgeneratoren via
en ledning og bestående af en piezoelektrisk
keramisk transducer, der omdanner det
elektriske signal til ultralydsvibrationer

A
Aktivt implanterbart udstyr
Et medicinsk udstyr, som er designet til at blive
helt eller delvist implanteret i menneskets krop
eller placeret i en naturlig åbning, og som for at
fungere korrekt afhænger af en elektrisk
energikilde eller enhver anden energikilde, der
ikke er genereret direkte af menneskets krop

I
Implanterbart udstyr
Ethvert udstyr, der er beregnet til at blive
implanteret i menneskets krop eller erstatte en
epitelial overflade eller øjets overflade i kraft af
et kirurgisk indgreb og er beregnet til at blive i
kroppen efter indgrebet. Et udstyr anses
ligeledes for at være implanterbart, hvis det er
beregnet til at blive implanteret delvist i
menneskets krop i kraft af et kirurgisk indgreb og
er beregnet til at blive i kroppen efter indgrebet i
en periode på mindst tredive dage. (direktiv
93/42/EØF)

eller tyngde, kaldes et aktivt implanterbart
medicinsk udstyr. (Fransk sundhedslovgivning
L.5211-1)

alkoholimprægneret klud
engangsklud imprægneret med en
alkoholopløsning beregnet til at desinficere
medicinsk udstyr

autoklav
beholder med kraftige vægge og hermetisk
lukning designet til at dampsterilisere under tryk.
Et materiale anses for at være sterilt, når den
teoretiske sandsynlighed for at isolere en kim er
mindre end 1 ud af 1 million. Det svarer til
sterilitetssikringsniveauet (SAL), som er fastlagt
af standarden EN 556.

Insert
generisk betegnelse for både indstik og ultralyds
file

M
Medicinsk udstyr

B
bruger
tandlæge, som bruger det medicinske udstyr
under en klinisk handling også kaldet en operatør

D
desinfektion
øjeblikkelig fjernelse af visse kim for at standse
eller forebygge en infektion eller en
infektionsrisiko eller en superinfektion med
patogene eller uønskede mikroorganismer eller
virusser.

Et medicinsk udstyr betegner ethvert instrument,
apparat, udstyr, materiale, produkt, med
undtagelse af produkter af human oprindelse,
eller et andet element, der bruges alene eller
kombineret med andre elementer, herunder
nødvendigt tilbehør og software til udstyrets
korrekte virkemåde, som af fabrikanten er
beregnet til at blive anvendt hos mennesker til
medicinske formål og hvis vigtigste tilsigtede
virkning ikke er opnået via farmakologiske,
immunologiske eller metaboliske midler, men
hvis funktion kan blive assisteret af sådanne
midler. Et medicinsk udstyr kan ligeledes være en
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Glossary: operatør – vaske- og desinfektionsmaskine
software, som af fabrikanten er beregnet til at
blive brugt udelukkende til diagnostiske eller
terapeutiske formål. (Csp L.5211-1)

medicinske udstyrs sikkerhed, integritet og
korrekte virkemåde.

S

O
operatør

sterilisation
fremgangsmåde for at destruere levedygtige
eller formeringsdygtige kim, som kan være
infektiøse, fra lægemidler eller medicinsk udstyr.
Et medicinsk udstyr anses pr. definition for at
være sterilt, når den teoretiske sandsynlighed for
at isolere en levedygtig eller formeringsdygtig
kim er mindre end 1 ud af 1 million.

tandlæge, som bruger det medicinske udstyr
under en behandling

P
prædesinfektion
den første behandling, der skal udføres på
snavsede genstande og materialer i den hensigt
at mindske populationen af mikroorganismer og
gøre den efterfølgende rengøring nemmere. Det
er strengt nødvendigt at undgå, at snavset tørrer
på materiellet. Prædesinfektion har ligeledes det
formål at beskytte personalet under håndtering
af instrumenter og at beskytte miljøet. Den skal
udføres hurtigst muligt efter brug af det
medicinske udstyr og så tæt som muligt ved
anvendelsesstedet, før rengøring, iht. en
godkendt procedure af den ansvarlige for
systemet, som giver mulighed for at sikre
kvaliteten. De anvendte produkters
bakteriedræbende, svampedræbende og
eventuelt virusdræbende aktivitet er bestemt iht.
gældende standarder. Disse produkter er
kompatible med det medicinske udstyr, der skal
behandles, og indeholder ingen stoffer, der er
kendt for at fiksere proteiner

prævakuum
forceret ekstraktion af luft i autoklavens
sterilisationskammer

R
rengøring
uundværligt trin før konditionering, som har det
formål at fjerne snavs i kraft af et egnet produkts
fysisk-kemiske virkning kombineret med en
mekanisk handling for at opnå et funktionsdygtigt
og rent medicinsk udstyr. Efter rengøring skal
renheden af det medicinske udstyrs bestanddele
samt det af monterede medicinske udstyr
kontrolleres. og man skal sikre sig, at ingen
beskadigelse kan have indflydelse på det

T
tandlæge
tandlæge, der er ansvarlig for købet og brugen af
det medicinske udstyr

U
udløbsdato
Dato indtil hvilken, det er muligt at bruge et
medicinsk udstyr. Når denne dato er overskredet,
skal det medicinske udstyr steriliseres igen

ultralydbeholder
eller rengøring med ultralyd. Accelereret
rengøringsproducere til elementer eller
opløsning af produkter ved den mekaniske effekt
af ultralyd.

V
vaske- og desinfektionsmaskine
udstyr beregnet til at rengøre og desinficere
urenheder på kirurgiske instrumenter, anæstesitilbehør, elementer i porcelæn, redskaber, glas
og lignende elementer. Fungerer som regel ved
vask med et rensemiddel, termisk desinfektion og
tørring, til tider med vakuum.
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