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Glossary: Aktyvusis implantuojamas prietaisas – naudotojas

1 Žodynėlis
A

gydytojas
medicinos meno atstovas, atsakingas už
medicininio prietaiso pirkimą ir naudojimą

I

Aktyvusis implantuojamas prietaisas
Medicininiai prietaisai, kurie yra skirti visi arba iš
dalies būti implantuojami į žmogaus kūną arba
būti įdėti į natūralią angą ir kurių tinkamas
veikimas priklauso nuo elektros energijos šaltinio
arba bet kokio kito energijos šaltinio, kurį
tiesiogiai gamina žmogaus kūnas arba sunkio

Implantuojamas prietaisas
Bet koks prietaisas, kuris visas yra skirtas
implantuoti į žmogaus kūną arba pakeisti epitelinį
paviršių ar akies paviršių chirurginės
intervencijos metu ir kuris yra paliekamas po
intervencijos. Implantuojamu prietaisu taip pat
laikomas bet koks prietaisas, skirtas iš dalies

jėga, yra vadinami aktyviaisiais implantuojamais
medicininiais prietaisais. (Visuomenės sveikatos
kodeksas L.5211-1)

patekti į žmogaus kūną chirurginės intervencijos
metu ir kuris yra paliekamas po intervencijos
bent trisdešimties dienų laikotarpiui. (direktyva
93/42/EEB)

alkoholinė servetėlė
vienkartinė servetėlė, išmirkyta alkoholiniame
tirpale, skirta dezinfekuoti medicininius prietaisus

autoklavas
storų sienų konteineris su hermetišku uždarymu,

M
Medicininis prietaisas
Medicininiu prietaisu vadinamas bet koks
instrumentas, aparatas, įranga, medžiaga,
produktas, išskyrus žmogiškos kilmės produktus,
ar kitas gaminys, naudojamas vienas ar kartu,
įskaitant priedus ir programinę įrangą,
reikalingus jo tinkamam veikimui, kurį gamintojas
skiria naudoti žmogui medicininiais tikslais ir
kurio pagrindinė pageidaujama veikla nėra
vykdoma farmakologiniais, imunologiniais ar
metabolizmo būdais, tačiau kurio funkciją galima
vykdyti tokiais būdais. Medicininį prietaisą taip
pat sudaro programinė įranga, kurią gamintojas
numato naudoti specialiai diagnostikos ar
terapiniais tikslais. (Visuomenės sveikatos
kodeksas L.5211-1)

skirtas sterilizuoti garais esant kelių barų slėgiui.
Kad medžiaga būtų laikoma sterilia, teorinė
galimybė izoliuoti mikrobą turi būti mažesnė nei 1
iš 1 milijono. Tai yra sterilumo užtikrinimo lygis
(NAS), reglamentuojamas EN 556 normos.

D
dezinfekavimas
savanoriška ar momentinė tam tikrų mikrobų
šalinimo operacija, skirta sustabdyti ar užkirsti
kelią infekcijai, infekcijos rizikai ar superinfekcijai,
kurias sukelia mikroorganizmai, patogeniniai ar
nepageidaujami virusai.

G

N

galiojimo pabaigos data

naudotojas

Data, iki kurios galima naudoti medicininį
prietaisą. Po šios datos reikia iš naujo sterilizuoti
medicininį prietaisą

gydytojas, naudojantis medicininį prietaisą
gydomojo veiksmo metu. Taip pat vadinamas
valdytoju
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Glossary: pasiruošimas dezinfekcijai – valymas

P

V

pasiruošimas dezinfekcijai
pirmasis suterštų objektų ir medžiagų valymas
siekiant sumažinti mikroorganizmų populiaciją ir
palengvinti vėlesnį valymą. Būtina vengti dulkių
džiūvimo ant medžiagų. Pasiruošimu dezinfekcijai
taip pat siekiama apsaugoti instrumentus
valdantį personalą ir aplinką. Jis yra atliekamas
kaip įmanoma greičiau po medicininio prietaiso
naudojimo, kuo arčiau naudojimo vietos, prieš
valymą, laikantis procedūros, patvirtintos
asmens, atsakingo už sistemą, leidžiančią
užtikrinti kokybę. Naudojamų produktų
baktericidinė, fungicidinė ir galbūt virukidinė
veikla nustatoma pagal galiojančias normas. Šie
produktai yra suderinami su medicininiais
prietaisais, skirtais gydyti, ir juose nėra
medžiagų, kurios, kaip žinoma, fiksuoja baltymus

valdytojas
gydytojas, naudojantis medicininį prietaisą
gydymo metu

valymas
nepakeičiamas pasiruošimo etapas, kurio tikslas
yra panaikinti nešvarumus atliekant fiziocheminį
veiksmą su pritaikytu produktu, pavyzdžiui
plovikliu, sujungtas su mechaniniu veiksmu, skirtu
padaryti medicininį prietaisą veikiančiu ir švariu.
Po valymo reikia patikrinti, ar medicininio
prietaiso ir suremontuoto medicininio prietaiso
dalys yra švarios, ir įsitikinti, kad joks gedimas
negali paveikti jo saugumo, integralumo ar
tinkamo veikimo

pasiruošimas vakuumui
priverstinis oro, esančio autoklavo sterilizavimo
kameroje, ištraukimas

Plovimo-dezinfekavimo įtaisas
prietaisas, skirtas valyti ir dezinfekuoti krovinius,
kuriuose yra chirurginių instrumentų, anestezijos
priedų, keramikos gaminių, indų, stiklo dirbinių ir
panašių gaminių. Paprastai skalbiama su
skalbikliu, atliekamas terminis dezinfekavimas ir
džiovinimas, kartais vakuume.

S
sterilizavimas
procesas, skirtas sunaikinti medikamentų ar
medicininių prietaisų gyvybingus ar atgyjančius
mikrobus, kurie potencialiai gali sukelti infekciją
Remiantis apibrėžimu, sterili medicininio
prietaiso būklė reiškia, kad tikimybė ant produkto
(ar produkte) rasti gyvybingą ar atgyjantį mikrobą
yra daugiausia 1 iš 1000 000

U
ultragarsinis bakas
arba valymas ultragarsu. Pagreitinta dalių valymo
ar produktų tirpinimo procedūra mechaniniu
ultragarsinių bangų poveikiu
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2 Svarbiausia informacija
2.1 Pritaikomumas
Šis protokolas yra susijęs su rankiniais instrumentais Cube LED, Piezotome II, Piezotome Solo ir Piezotome I.

2.2 Patikra
l
l

Prieš supakuojant ir sterilizuojant išvalytus prietaisus reikia patikrinti, ar jie švarūs, nepažeisti ir veikia tinkamai.
Pažeistus prietaisus reikia pašalinti, jų sutepti nereikia.

2.3 Pastarąjį kartą dokumentas atnaujintas
2018/03
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3 Dokumentai
Šiame dokumente pateikiama tokia informacija:
l
l
l

pasirengimas valymui;
medicinos prietaiso dezinfekavimas;
medicinos prietaiso sterilizavimas;

3.1 Susiję dokumentai
Šis dokumentas turi būti naudojamas kartu su tokiais dokumentais:
Dokumento pavadinimas

Referencijos

elektroninių naudojimo instrukcijų taikymo būdas

J00007

Bendras pranešimas, susijęs su odontologinių ultragarsinių generatorių gama

J00011

Raktų valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo protokolai

J81001

Įdėklų valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo protokolai

J02001

Valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo protokolaiPiezotome rankinio instrumento ir laido rinkinys

J12814

Naudojimo vadovas Piezotome Cube

J50116

3.2 Elektroniniai dokumentai

Šio prietaiso naudojimo instrukcijos pateiktos elektronine forma nurodytu interneto adresu, o ne ant popieriaus. Jeigu
interneto svetainė neveikia, pamėginkite prisijungti vėliau. Dokumentus popierine forma taip pat galima gauti per
septynias dienas, mūsų interneto svetainėje, telefonu arba paštu pateikus paprastą prašymą.
Elektroninės naudojimo instrukcijos pateikiamos PDF („Portable Document Format“) formatu. Norint matyti
elektronines naudojimo instrukcijas reikalinga PDF failo skaitymo programa. Būtina perskaityti ir suprasti su šiuo
prietaisu ir jo priedais susijusių naudojimo instrukcijų turinį.
Nesinaudokite prietaisu prieš tai nesusipažinę su naudojimo instrukcijomis.
Prietaiso naudojimo instrukcijas galima rasti www.satelec.com/documents
Nuo prietaiso gavimo, turite atsispausdinti ir parsisiųsti visus dokumentus ar dokumentų dalis, kurių jums gali reikėti
skubos atveju arba dingus prieigai prie interneto ar prie jūsų elektroninio vizualizacijos prietaiso, pavyzdžiui
kompiuterio ar planšetinio kompiuterio. Rekomenduojama reguliariai lankytis interneto svetainėje, kad
pasikonsultuotumėte ir parsisiųstumėte naujausias prietaiso naudojimo instrukcijas. Kliento prašoma saugoti
dokumentus netoliese, kad, prireikus, juos būtų galima pasiskaityti.
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4 Įspėjimai
Medicininiam prietaisui valyti nenaudokite plieno vilnos ar abrazyvinių valymo produktų.
Nenaudokite tirpalų, kuriuose yra jodo ar didelė chloro koncentracija.
Valiklių ir dezinfektantų pH turi būti nuo 7 iki 11.
Užteršti ar panaudoti prietaisai negali būti dedami į sterilizavimo dėžę ar valomi mašinoje.
Rekomenduojamas Piezotome rankinio instrumento ir laido rinkinio valymo metodas yra rankinis SATELEC, a company
of Acteon group arba automatinisb.
Visi prietaisai turi būti kruopščiai išvalyti, o prieš naudojimą turi būti atliktas galutinis jų sterilizavimas.
Sterilizavimo parametrai galioja tik tinkamai išvalytiems prietaisams.
Rankinio instrumento sudedamosios dalys (priklausomai nuo modelio: antgalis, LED žiedas, šviesolaidis, laido žiedai)
valymo metu reikalauja ypatingo dėmesio.
Jeigu prietaisų paviršius yra pažeistas, ultragarsinis valymas gali padidinti šiuos pažeidimus.
Tik rankinio instrumento antgalį galima valyti ultragarsu. Rankinio instrumento ir laido rinkinys, LED žiedas ir
šviesolaidis valymo metu negali būti paveikti ultragarso.
Naudotojas turi užtikrinti , kad visa įranga, naudojama remontuoti produktams SATELEC, a company of Acteon group ,
yra tinkamai instaliuota, įvertinta, prižiūrima ir sukalibruota.
Kai įmanoma, naudokite valymo/dezinfekavimo priemonę. Venkite perkrauti valymo krepšius ultragarsinio valymo
metu arba valymo-dezinfekavimo priemonėje.
Visos intervencijos metu šluostykite kraują ir nešvarumus, kad jie neišdžiūtų ant paviršių.
Po intervencijos išpurvintus prietaisus reikia uždengti sudrėkinta medžiaga, kad likučiai nesudžiūtų. Juos taip
pat reikia atskirti nuo neužterštų prietaisų, kad personalas ir aplinka nebūtų užteršti.

4.1 Apsaugos priemonės, kurių reikia imtis
Po intervencijos skalaukite, valykite ir dezinfekuokite drėkinimo grandinę.
l
l
l
l
l
l
l

l

išimkite grąžtą iš drėkinimo tirpalo;
įmerkite jį į fermentinį valiklį;
aktyvuokite medicininio prietaiso valymą ir leiskite skysčiui tekėti drėkinimo linija bent vieną minutę;
nutraukite drėkinimą, po to įmerkite grąžtą į distiliuotą ar išgrynintą vandenį;
aktyvuokite valymą, kad skalautumėte drėkinimo liniją bent minutę;
išimkite grąžtą iš skysčio ir įmerkite liniją, kol visiškai pašalinsite skystį;
nušluostykite kraują ir nešvarumus nuo rankinio instrumento ir laido, kad neleistumėte jiems sudžiūti ant
paviršių;
uždenkite rankinį instrumentą minkšta medžiaga be pūkų, sudrėkinta išgrynintu vandeniu, kad neleistumėte
kraujui ir nešvarumams sudžiūti.

4.2 Valymo ciklų limitas
Pakartotiniai pakavimo ciklai, apimantys plovimą rankomis ir sterilizavimą, turi nedaug įtakos bendrai rankiniam įtaisui
– laidui, LED žiedui ir Piezotome šviesolaidžiui.
Pakartotiniai pakavimo ciklai, apimantys ultragarsą, plovimą rankomis ir sterilizavimą, turi nedaug įtakos rankinio
instrumento Piezotome antgaliui.
Tinkamumo naudoti pabaiga paprastai nustatoma pagal susidėvėjimą ir su naudojimu susijusią žalą.

4.3 Atskyrimas ir gabenimas
Nešvarūs prietaisai turi būti transportuojami atskirai nuo neužterštų prietaisų siekiant išvengti bet kokio užteršimo.
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5 Pasiruošimas
Po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą atsukite įdėklą nuo rankinio instrumento priekinės dalies ir įdėkite jį į atitinkamą
konteinerį. Jo valymas yra kito protokolo objektas.

1. Pašalinkite vienkartinę drėkinimo liniją ir gnybtus nuo rankinio instrumento / laido rinkinio.
2. Išmeskite vienkartinę drėkinimo liniją į konteinerį, skirtą sveikatos priežiūros veiklos atliekoms, keliančioms
infekcijos riziką.
3. Atsukite antgalį.
4. Pašalinkite šviesolaidį.
5. Švelniai patraukite, kad atjungtumėte LED žiedą nuo rankinio instrumento.
Mirkymo etapų metu naudokite medicininį prietaisą kaip nurodyta toliau.

Puslapis 10/19 -

Protokolas | Piezotome rankinio instrumento ir laido rinkinys | J12814 | V7 |

6 Įranga
kranelis ant osmosinio vandens grandinės

minkštų šerių šepetys, skirtas medicininių prietaisų išorės valymui

vienkartinis tamponas, kurio diametras yra nuo 1,2 mm iki 1,5 mm

vienkartinis tamponas, kurio diametras yra nuo 7 mm iki 9 mm

vienkartinis tamponas, kurio diametras yra nuo 12 iki 16 mm

švirkštas

mirkymo latakas

vandens pipetė arba šautuvas
fermentinis valiklis
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7 Valdymo protokolas
Įranga

Mažiausia etapo trukmė

Nurodymai

1 minutė

Praplaukite užterštą prietaisą po
šaltu tekančiu vandeniu.
Pašalinkite didžiausius nešvarumus
naudodami švelnų šepetį ir įvairių
diametrų pritaikytus tampomus.

1 minutė

Naudokite švirkštą, pripildytą
fermentinio valiklio, kad
praskalautumėte rankinio
instrumento kaniules.

10 minutės

Įmerkite į fermentinio valiklio lataką
- rankinio instrumento korpusas
- rankinio instrumento antgalis
- LED žiedas
- šviesolaidis
Praskalaukite prietaisą po tekančiu
šaltu vandeniu.

1 minutė

3 minutės

Naudokite švirkštą, pripildytą
fermentinio valiklio, kad
praskalautumėte rankinio
instrumento kaniules.
Naujame fermentinio valiklio latake
išvalykite naudodami švelnų šepetį ir
tamponus:
- rankinio instrumento korpusą, ypač
sriegį,
- rankinio instrumento antgalį, ypač
sriegį,
- LED žiedą, dėmesį skiriant trapioms
jungtims,
- šviesolaidis
Vizualiai patikrinkite medicinos
prietaisą.
Kartokite šią procedūrą, kol nuo
medicininio prietaiso pašalinsite
visus matomus nešvarumus.

1 minutė

Praskalaukite medicininį prietaisą
osmosiniu, dejonizuotu arba
išgrynintu vandeniu.

Vizualiai patikrinkite medicinos
prietaisą.
Nušluostykite medicininį prietaisą
minkštu skuduru be pūkų
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8 Sterilizavimas
Jei nenurodyta kitaip, nesterilūs gaminiai gali būti sterilizuoti iš naujo, taikant sterilizavimo garais būdus (ISO 17665
arba nacionalinės normos). Rekomendacijo SATELEC, a company of Acteon group yra tokios:
Sterilizavimo trukmė

Temperatūra sterilizavimo metu

Džiuvimo laikas

4 minutės

132 °C

20 minutės

18 minutės

134 °C

Ne trumpiau kaip 15 minučių ir 20 minučių

4 minutės

134 °C

Ne trumpiau kaip 15 minučių ir 20 minučių

3 minutės

134 °C

Ne trumpiau kaip 15 minučių ir 20 minučių

Sterilizavimas prisotintais garais su forvakuumu
Džiuvimo trukmė yra nuo 15 iki 60 minučių, priklausomai nuo šių kriterijų:
l

l
l
l
l
l
l

pakuotės medžiagos, kuri veikia kaip sterili barjerinė sistema, arba daugkartinio naudojimo standžios talpos
pobūdžio;
garų kokybės;
medicinos prietaiso medžiagų;
bendrosios masės;
sterilizavimo įtaiso eksploatacinių savybių;
geografinės zonos ypatybių;
skirtingos atvėsimo trukmės.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už sterilizavimo procedūras, kurias atlieka galutinis naudotojas ar
klientas ir kurios neatliekamos laikantis gamintojo rekomendacijų.

8.1 Pakavimas
Sterilizavimui naudokite tinkamą pakuotę arba daugkartinio naudojimo standžią talpą, sterilaus barjero sistema turi
atitikti normą ISO 11607. Venkite bet kokio prietaisų kontakto su kitais daiktais, dėl kurio gali būti pažeistas jų paviršius
arba sterilaus barjero sistema.

8.2 Patikra
Medicininius prietaisus reikia apžiūrėti norint įsitikinti, kad jie nėra surūdiję, atšipę, nublukę ar pažeisti.
Apžiūrėkite sterilų įpakavimą. Jame neturi būti jokių drėgmės pėdsakų. Jeigu ant prietaisų arba jų viduje yra drėgmės ar
vandens, iš naujo pradėkite valymą ir sterilizavimą ilgindami džiovinimo laiką.

8.3 Saugojimas
Saugojimo sąlygos nurodytos ant pakuotės esančioje etiketėje. Supakuoti gaminiai turi būti laikomi sausoje ir švarioje
vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginės saulės šviesos, kenksmingos aplinkos, drėgmės ir itin aukštos arba žemos
temperatūros. Naudokite gaminius ta tvarka, kuria juos gaunate, „First in, First out“, atsižvelgdami į etiketėje nurodytą
galiojimo datą.
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9 Reguliavimas ir teisės aktai
9.1 Gamintojo duomenys
SATELEC
Grupės „ACTEON Group“ bendrovė
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Prancūzija
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Faks. +33 (0) 556.34.92.92
El. paštas: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com
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