Tisztítási és
sterilezési protokoll

Kézidarab-Piezotome vezeték
egység

Ez a dokumentáció az eredeti, francia nyelven kiadva
Referencia J12800 verzió V7 kiadványszám RO42FR010G
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Glossary: Aktív beültetett (implantált) eszköz – fertőtlenítés

1 Szójegyzék:

a beavatkozást követően legkevesebb 30 napig a
testben is marad. (93/42/EGK irányelv)

A

E

Aktív beültetett (implantált) eszköz

előfertőtlenítés
az első kezelés, amit végre kell hajtani a
szennyezett tárgyakon és eszközökön annak
érdekében, hogy csökkentsék a csíraszámot és
megkönnyítsék a további tisztítást. Fontos, hogy
nem szabad hagyni, hogy a szennyeződés
rászáradjon az eszközökre. Az
előfertőtlenítésnek további célja a személyzet

Az olyan beültetett orvostechnikai eszközöket,
melyeket teljes egészében vagy részlegesen
beültetnek az emberi testbe vagy annak egy
természetes ütegébe helyeznek és a
működéséhez elektromos energiaforrásra vagy
bármilyen olyan energiaforrásra van szüksége,
melyet nem a szervezet vagy a gravitáció biztosít,
ezentúl aktív beültetett (implantált) eszköznek
nevezik. (Code la Santé Publique [francia
közegészségügyi törvénykönyv] L.5211-1)

védelme az eszközök kezelésekor, valamint a
környezetvédelem. Az orvostechnikai eszköz
használatát követően a lehető leghamarabb el
kell végezni, a használat helyéhez a lehető
legközelebb, még a tisztítás előtt, egy olyan
eljárással, melyet a rendszerkezelő a
minőségbiztosítás szempontjából jóváhagyott. A
használt szerek baktericid, fungicid és adott
esetben viricid hatását a hatályos előírásoknak

alkoholos törlőkendő
egyszer használatos, alkohollal átitatott
törlőkendő az orvostechnikai eszközök
fertőtlenítéséhez

megfelelően kell megválasztani. Ezek a szerek
kompatibilisek az orvostechnikai eszközzel és
nem tartalmaznak ismerten fehérjemegkötő
képességgel bíró anyagokat.

autokláv
vastag falú, hermetikus fedéllel ellátott edény,
ami úgy terveztek, hogy képes legyen néhány bar
nyomáson gőzzel sterilizálni. Ahhoz, hogy egy
anyagot/eszközt sterilnek lehessen tekinteni,
annak az esélye, hogy arról csírát lehessen
izolálni, kisebb kell hogy legyen az 1:1 millió
arányhoz. Ez az EN 556 szabvány által előírt
Sterilitási biztonsági szint (SAL, Sterility
Assurance Level).

B

F
felhasználó
az a személy, aki a klinikai beavatkozás közben
az orvostechnikai eszközt működteti.
Operátornak is nevezik.

fertőtlenítés

Beültetett (implantált) eszköz
Minden olyan eszköz, amit arra terveztek hogy
teljes egészében beültessék az emberi testbe,
illetve hogy az epitélium vagy a szem felületét
helyettesítse egy sebészi beavatkozás során, és a
beavatkozást követően is ott maradjon. Beültetett
(implantált) eszköznek minősül minden olyan
eszköz is, amit sebészi beavatkozás során
részlegesen beültetnek az emberi testbe, és ami

akaratlagos és pillanatnyi, bizonyos kórokozók
kiirtását célzó művelet, oly módon, hogy az
megakadályozzon vagy megelőzzön egy
fertőzést, egy más mikroorganizmusok, patogén
vagy nemkívánatos vírusok általi felülfertőzést.
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Glossary: gyakorló orvos – vákuum

G

annak, hogy azon/abban élő, vagy újraéleszthető
csíra legyen.

gyakorló orvos
az az orvos, aki az orvostechnikai eszköz
beszerzéséért és használatáért felel

T
tisztítás

L

elengedhetetlen lépés az előkészítést
megelőzően, melynek célja a használt szer,
például detergens, fiziko-kémiai szennyezésének
eltávolítása, mechanikai behatással kombinálva,
annak érdekében, hogy működőképes és tiszta
orvostechnikai eszközt kapjunk. A tisztítást
követően ellenőrizni kell az orvostechnikai eszköz
részeinek, valamint az összeszerelt
orvostechnikai eszköznek a tisztaságát, valamint,
hogy semmilyen károsodás nem befolyásolja
annak biztonságosságát, sértetlenségét vagy
megfelelő működését.

lejárati idő
Az a dátum, amíg az orvostechnikai eszköz
felhasználható. A dátumot követően az
orvostechnikai eszközt újra kell sterilezni.

O
operátor
az a személy, aki kezelés közben az
orvostechnikai eszközt működteti

Orvostechnikai eszköz

tisztító-fertőtlenítő
eszköz, amit arra szántak, hogy a sebészi
eszközöket, az aneszteziológiai kellékeket,
porcelánból készült tárgyakat, eszközöket,
üvegárút és hasonló termékeket megtisztítson és
fertőtlenítsen. A működési elve általában a
detergenssel történő mosáson, a hősterilizáláson
és szárításon, néha vákuumban alapszik.

Orvostechnikai eszköz minden olyan műszer,
készülék, felszerelés, anyag, termék (kivéve a
humán eredetű termékeket), vagy más termék,
amit önmagában vagy valamivel együtt,
beleértve a megfelelő működéshez szükséges
kiegészítőket és szoftvereket, ami a gyártó
szándéka szerint emberben való használatra
készült, és aminek elsődleges hatását nem
farmakológiai vagy immunológia módszerekkel,
sem az anyagcsere révén fejti ki, de aminek
működését a fenti módszerek támogathatják.
Szintén orvostechnikai eszköznek minősül
minden olyan szoftver, amit a gyártója
elsődlegesen diagnosztikai vagy terápiás
alkalmazásra szánt. (Code la Santé Publique
[francia közegészségügyi törvénykönyv] L.52111)

U
ultrahangos készülék
vagy ultrahangos tisztítás. Gyorsított eljárás az
alkatrészek megtisztítására vagy
szermaradványok eltávolítására az ultrahanghullámok mechanikai behatása révén.

V
vákuum

S
sterililezés

az autokláv sterililező kamrájának levegőjének
szivattyúzással történő eltávolítása

az életképes vagy újraéleszthető, potenciálisan
fertőző csírák megsemmisítésére
gyógyszerekben vagy orvostechnikai eszközökön.
Meghatározás szerint, egy orvostechnikai eszköz
akkor tekinthető sterilnek, ha a termékben (vagy
a terméken) 1:1000000 aránynál kisebb az esélye

Oldal 6/19 - Protokoll | kézidarab-Piezotome vezeték egység | J12791 | V7 | (13) | 03/2018 | RO42HU010G

2 Fontos információk
2.1 Alkalmazhatóság
Ez a protokoll a Cube LED, Piezotome II, Piezotome Solo és Piezotome I kézidarabokra vonatkozik.

2.2 Szemrevételezés
l

l

Mielőtt becsomagolná és sterilezné a megtisztított eszközöket, ellenőrizze, hogy azok tiszták, nem károsodtak
és megfelelően működnek.
A károsodott eszközöket el kell távolítani, azokon nem szabad kenőanyagot használni.

2.3 A dokumentum utolsó frissítése
03/2018
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3 Dokumentáció
A dokumentáció tartalma:
l
l
l

a tisztításra való előkészület,
az orvostechnikai eszköz fertőtlenítése,
az orvostechnikai eszköz sterilizálása,

3.1 Kapcsolódó dokumentációk
Ezt a dokumentációt a következő dokumentumokkal együtt kell használni:
A dokumentum neve

Referenciák

Az elektronikus használati utasításmegtekintési lehetőségei

J00007

Általános közlemény az ultrahangos fogorvosi generátorainak választékára vonatkozóan

J02261HU

A kulcsok tisztítási, fertőtlenítés és sterilezési protokollja

J02259HU

Az eszközvégek tisztítási, fertőtlenítés és sterilezési protokollja

J02258HU

A kézidarab-Piezotome vezeték egység tisztítási, fertőtlenítés és sterilizési protokollja

J12791

A Piezotome Cube felhasználói kézikönyve

J50117

3.2 Elektronikus dokumentáció

A készülék használati útmutatója elektronikus formában,a megadott webes linken és nem pedig papíron áll
rendelkezésre. Amennyiben a weboldal nem érhető el, kérjük, próbálkozzon később. A dokumentációt papírformában
térítésmentesen is megkaphatja hét napon belül, ha azt a weboldalunkon vagy telefonon vagy levélben kéri.
Az elektronikus használati útmutató PDF (Portable Document Format) formában áll rendelkezésre. Az elektronikus
használati útmutató megtekintéséhez PDF-olvasó program megléte szükséges. Alapvető, hogy elolvassa és meg is
értse a használati útmutatóban leírt, és a készülék, valamint a tartozékok használatára vonatkozó utasításokat.
Addig ne kezdje el használni a készüléket, amíg nem olvasta el a használati utasításokat.
A készülék használati utasításai letölthetők: www.satelec.com/documents
Amikor átvette a készüléket, ajánlatos kinyomtatni és letölteni valamennyi dokumentációt vagy dokumentációs
fejezetet, amire szüksége lehet sürgős esetben, vagy az internethez való kapcsolódás, illetve a megjelenítésre
alkalmas elektronikus készüléke (számítógép, táblagép) kijelzőjének meghibásodása esetén. Ajánlatos rendszeresen
felkeresni a honlapunkat, hogy megnézhesse, illetve letölthesse a készülék használatára vonatkozó útmutató
legfrissebb változatát. A használó számára ajánlatos a dokumentációt könnyen hozzáférhető helyen tartani, hogy
szükség esetén bármikor megtekinthesse.
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4 Figyelmeztetés
Az orvostechnikai eszköz tisztításához ne használjon acélgyapotot vagy súroló hatású tisztítószert.
Ne használjon jódtartalmú vagy magas klórtartalmú oldatokat.
A detergensek és tisztítószerek pH-ja 7 és 11 közötti kell, hogy legyen.
A szennyezett vagy használt eszközöket nem lehet sterilizáló dobozban vagy gépben tisztítani.
A kézidarab-Piezotome vezeték egység tisztításához a SATELEC, a company of Acteon group a manuális vagy
automata módszert ajánlja.
Minden eszközt alaposan meg kell tisztítani és azoknak a felhasználás előtt egy végső sterilezésen kell átesniük.
A sterilizálási paraméterek csak a megfelelően tisztított eszközökre érvényesek.
A kézidarab ultrahang tartozékai (a modell függvényében: befogó, LED-gyűrű, fényvezető, vezeték tartó) esetén, külön
figyelmet kell szentelni azok tisztításának.
Ha az eszközök felülete sérült, az ultrahangos tisztítás súlyosbíthatja ezt a károsodást.
Egyedül a kézidarab befogóját lehet ultrahanggal tisztítani. A kézidarab-vezeték szereléket, a LED-gyűrűt és az
optikai vezetőt nem szabad ultrahanggal tisztítani.
A felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a SATELEC, a company of Acteon group termékek
újracsomagolásához használt berendezések megfelelően vannak telepítve, validálva, karbantartva és kalibrálva.
Amikor csak lehetséges, használjon egy mosó/fertőtlenítő berendezést. Kerülje a mosókosarak túltöltését az
ultrahangos vagy a mosó-fertőtlenítő berendezésben történő tisztítás során.
A beavatkozás során végig törölje le a vért és a törmeléket, annak elkerülésére, hogy az rászáradjon az
eszközökre.
A beavatkozást követően a szennyezett eszközöket le lehet fedni egy nedves ruhával, hogy a maradványok ne
száradjanak rájuk. Azokat a nem szennyezett eszközöktől külön kell választani annak érdekében, hogy ne
szennyezzék be a személyzetet vagy a környezetet.

4.1 Óvintézkedések
A beavatkozás végén öblítse át, tisztítsa meg és fertőtlenítse a vízáram vezetékét.
l
l
l

l
l
l
l

l

vegye ki a lyukasztót az öblítőoldatból;
merítse bele egy enzimes tisztítószert tartalmazó tartályba;
aktiválja az átmosást az orvostechnikai eszközén és legalább egy percen át áramoltassa a folyadékot a vízáram
vezetékén át;
szakítsa meg az átmosást és merítse a lyukasztót desztillált vagy tisztított vízbe;
aktiválja az átmosást és legalább egy percen át öblítse át a vízáram vezetékét;
vegye ki a lyukasztót a folyadékból és távolítson el belőle minden folyadékot;
törölje le a vért és a törmeléket a kézidarabról és annak vezetékéről, annak elkerülésére, hogy az rászáradjon
az eszközökre.
borítsa be a kézidarabot egy nedves, puha, szálmentes kendővel, hogy megakadályozza a vér és a törmelék
rászáradását.

4.2 A tisztítási ciklusok maximális száma
A kézi mosást és sterilizálást is magában foglaló ismételt csomagolási műveletek csak kis hatással vannak a
Piezotome egység kézidarab/vezeték együttesére, LED gyűrűjére és optikai vezetőjére.
Az ultrahangot, kézi mosást és sterilizálást is magában foglaló ismételt csomagolási műveletek csak kis hatással
vannak a Piezotome kézidarab befogójára.
A készülék élettartamát elsősorban a használat által bekövetkezett kopások és károsodások határozzák meg.

4.3 Elkülönítés és szállítás
Az elpiszkolódott eszközöket a nem szennyezett eszközöktől elkülönítve kell szállítani a szennyeződés átvitelének
elkerülése céljából.
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5 Előkészítés
Minden használat után és tisztítás előtt csavarja le az eszközvéget a kézidarab elejéről és helyezze azt a megfelelő
edénybe. Tisztítását egy másik protokoll szerint kell elvégezni.

1.
2.
3.
4.
5.

Vegye le az egyszer használatos vízáramvezetéket és a kézidarab/vezeték együttes leszorítóit.
Dobja el az egyszer használatos vízáramvezetéket a fertőzésveszélyes hulladékok gyűjtőtartályába.
Csavarja le a befogót.
Vegye le az optikai vezetőt.
Óvatos húzással kapcsolja le a LED-gyűrűt a kézidarabról.

Áztatásnál, az orvostechnikai eszközt a következő módon helyezze el.
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6 Berendezés
csap a fordított ozmózisú vízkörön

egy puha sörtéjű kefe az orvostechnikai eszközök külsejének megtísztításához

egy 1,2–1,5 mm átmérőjű egyszer használatos üvegmosó kefe

egy 7–9 mm átmérőjű egyszer használatos üvegmosó kefe

egy 12–16 mm átmérőjű egyszer használatos üvegmosó kefe

egy fecskendő

egy merítőmedencét

egy pipetta vagy vízipisztoly
enzimes tisztítószer
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7 Kézi protokoll
Berendezés

A szakasz minimális időtartama

Parancsok

1 perc

A szennyezett eszközt hideg
folyóvízben öblítse le.
A szennyeződés nagyját a puha
kefével vagy a megfelelő méretű
üvegmosó kefékkel távolítsa el.

1 perc

Egy enzimes tisztítószerrel megtöltött
fecskendővel öblítse át a kézidarab
járatait.

10 perc

Áztassa be egy enzimes tisztítószeres
edénybe
- a kézidarab teste
- a kézidarab befogója
- a LED-gyűrű
- az optikai vezető
Az eszközt hideg folyóvízben öblítse
le.

1 perc

3 perc

Egy enzimes tisztítószerrel megtöltött
fecskendővel öblítse át a kézidarab
járatait.
Egy új enzimes tisztítószeres
edényben a puha kefével vagy az
üvegmosó kefékkel tisztítsa meg:
- a kézidarab teste, különös tekintettel
a csavarmenetre,
- a kézidarab befogója, különös
tekintettel a csavarmenetre,
- a LED-gyűrű, ügyeljen az érzékeny
csatlakozókra,
- az optikai vezető
Szemrevételezéssel ellenőrizze az
orvostechnikai eszközt.
Addig ismételje a folyamatot, míg
minden látható szennyeződést
eltávolított az orvostechnikai
eszközről.

1 perc

Öblítse le az orvostechnikai eszközt
fordított ozmózisú vízzel, desztillált
vagy tisztított vízzel.

Szemrevételezéssel ellenőrizze az
orvostechnikai eszközt.
Törölje szárazra az orvostechnikai
eszközt egy egyszer használatos
szálmentes ruhával
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8 Sterilizálás
Eltérő rendelkezés hiányában a nem steril termékek gőzsterilezéssel újrasterilezhetők (ISO 17665 vagy helyi
szabályozás). A SATELEC, a company of Acteon group ajánlásai a következők:
Sterilezés időtartama

Sterilezés hőmérséklete

Száradási idő

4 perc

132 °C

20 perc

18 perc

134 °C

15 perc minimum és 20 perc

4 perc

134 °C

15 perc minimum és 20 perc

3 perc

134 °C

15 perc minimum és 20 perc

Sterililezés telített vízgőzzel, vákuumban
A szárítás időtartama a következő kritériumok mentén változik 15 és 60 perc között:
l
l
l
l
l
l
l

a csomagolás anyagának típusa, úgymint steril barrier rendszer és többször használatos merevfalú tartályok;
a gőz minősége;
az orvostechnikai eszköz alapanyaga(i);
a teljes tömeg;
a sterilizálókészülék teljesítménye;
a földrajzi zónára jellemző szokások;
a különböző hűlési időtartamok.
A gyártó nem vállal felelősséget a végfelhasználó vagy az ügyfél elvégzett olyan sterilezési eljárásokért,
melyeket nem a gyártó ajánlásai végeztek el.

8.1 Csomagolás
Használjon megfelelő csomagolást, vagy egy merev, többször használható edényt a sterililezéshez, a steril barrier
rendszernek meg kell felelnie az ISO 11607 szabvány előírásainak. Kerülni kell minden kontaktust az eszközök és
minden olyan tárggyal, ami megsértheti az eszközök felületét, vagy a steril barrier rendszert.

8.2 Szemrevételezés
Az eszközöket meg kell vizsgálni, hogy azok nem korrodálódtak, kopottak, kifakultak vagy károsodtak.
Ellenőrizze a steril csomagolást.Azon a nedvesség semmilyen nyoma sem látszódhat.Ha nedvesség vagy víz látszik az
eszközökön, kezdje újra a tisztítást és a sterilezést; növelje meg a szárítási időt.

8.3 Tárolás
A tárolási feltételek a csomagolás címkéjén találhatók. A csomagolt termékeket tiszta és száraz helyen kell tárolni,
közvetlen napfénytől, kártevőktől, nedvességtől és szélsőséges hőmérsékletektől védve. A termékeket a beérkezés
sorrendjében használja fel, First in, First out, és vegye figyelembe a címkén feltüntetett lejárati időt.
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9 Rendeletek és szabványok
9.1 A gyártó azonosítása
SATELEC
Az ACTEON Csoport társasága
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Franciaország
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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