Temizlik protokolü
ve sterilizasyon

Piezotome kordon-el aleti takımı

Bu belge, Fransızca olarak hazırlanmış orijinalin Türkçe tercümesidir.
Referans J12800 versiyon V7 ve plan numarası RO42FR010G
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Terimler: alkollü bez – sterilizasyon

1 Terimler

cihazlarla uyumludur ve proteinleri fikse ettiği
bilinen unsurlar bulundurmazlar

ön vakum

A

otoklav sterilizasyon kabininde bulunan havanın
zorla çekilmesi

alkollü bez
tıbbi cihazların dezenfeksiyonu için alkollü
solüsyon ile ıslatılmış tek kullanımlık bezdir

operatör
tıbbi cihazı tedavi esnasında kullanan pratisyen

otoklav

D

buhar sterilizasyonunu birkaç bar basınç altında
gerçekleştirmek için tasarlanmış, kalın duvarlı ve
hermetik olarak kapatılmış kap. Steril malzeme,

dezenfeksiyon
patojen veya istenmeyen mikroorganizmalar
veya virüsler tarafından bir enfeksiyon veya ikincil
enfeksiyon riskini durdurmak veya önlemek
amacıyla bazı mikropların kasten ve geçici olarak
elenmesi işlemi.

K

üzerinde mikroorganizmaların bulunması
olasılığının milyonda bir düzeyine indirilmiş
olduğu malzemedir. Bu, EN 556 standardında
tanımlanan kabul edilebilir sterilite güvenlik
seviyesidir (SAL).

P

kullanıcı

pratisyen

tıbbi cihazı klinik işlem esnasında kullanan
pratisyen. Aynı zamanda operatör diye de
adlandırılır

tıbbi cihazın alımından ve kullanımından sorumlu
olan tıp insanı

S

O
ön dezenfeksiyon
mikroorganizma sayısının düşürülmesi ve sonraki
temizliğin kolaylaştırılması amacıyla, kirlenmiş
objelerin ve malzemelerin üzerinde uygulanacak
ilk işlem. Malzeme üzerindeki kirlerin
kurumasının önlenmesi elzemdir. Ön
dezenfeksiyon aynı zamanda aletleri kullanan
personelin ve çevrenin korunması amacını güder.
Tıbbi cihazın kullanımından sonra mümkün olan
en hızlı şekilde, en yakın yerde, temizlik
yapılmadan önce, kalite kontrolü sorumlusunun
onayladığı bir prosedüre göre gerçekleştirilir.
Kullanılan ürünlerin bakterisid, fonjisid ve olası
virüsid etkileri yürürlükteki standartlara göre
belirlenir. Bu ürünler, işlem yapılacak tıbbi

son kullanma tarihi
Tıbbi cihazın kullanılacağı son tarih. Bu tarih
geçtiğinde, tıbbi cihazı yeniden sterilize etmek
gerekir

sterilizasyon
ilaçların veya tıbbi cihazların üzerindeki canlı,
tekrar canlanabilir veya potansiyel olarak bulaşıcı
mikropları yok etmek için kullanılan işlem. Tıbbi
cihaz, üstünde veya içinde canlı veya canlanabilir
mikrop bulunması olasılığı en fazla milyonda bir
olduğunda sterildir.
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Terimler: temizlik – yıkayıcı-dezenfekte edici

T

yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar olarak
adlandırılır. (Kamu Sağlığı Kanunu L.5211-1)

temizlik
işlevsel ve temiz bir tıbbi cihaz elde etmek
amacıyla deterjan gibi uygun bir ürünün
fizikokimyasal eyleminin mekanik bir etki ile
kombine edilerek kirlenmeyi ortadan kaldırmak
için paketlemeden önce zorunlu bir adım.
Temizlendikten sonra, hem tıbbi cihazın
parçalarının, hem yeniden kurulan tıbbi cihazın
temizliği kontrol edilmeli ve güvenliği, bütünlüğü
veya doğru çalışmasını olumsuz etkileyebilecek
herhangi bir bozulmanın oluşmadığı temin
edilmelidir.

Vücuda yerleştirilebilir cihaz
Cerrahi müdahale ile insan vücuduna tamamen
yerleştirilmek ya da epiteliyal bir yüzeyi veya göz
yüzeyinin yerine geçmek üzere ve müdahale
sonrasında vücutta kalacak şekilde tasarlanmış
cihaz. Aynı zamanda cerrahi bir müdahale ile
kısmen insan vücuduna yerleştirilmesi
amaçlanan ve müdahale sonrasında en az otuz
gün boyunca yerinde kalması amaçlanan
herhangi bir cihaz da aynı şekilde vücuda
yerleştirilebilir cihaz olarak kabul edilir. (direktif
93/42/CEE)

Tıbbi cihaz
Tıbbi cihaz, insan kaynaklı ürünler veya bunların
teker teker veya kombinasyon halinde kullanılan
diğer ürünleri hariç, herhangi bir alet, cihaz,
ekipman, malzeme veya ürün anlamına gelir;
bunların düzgün çalışması için gerekli
aksesuarlar ve yazılımlar buna dahildir: Üretici,
bunların insan üzerinde tıbbi amaç ile
kullanılmasını amaçlar ve esas işlevi, farmakolojik
ya da immünolojik yollarla ya da metabolizma ile
elde edilmese de, işlevi bu türden yollarla
desteklenebilir. Üretici tarafından özellikle teşhis
amaçlı veya terapötik amaçlı kullanılmak üzere
tasarlanan yazılım da tıbbi bir cihazdır. (Csp

Y
yıkayıcı-dezenfekte edici
cerrahi aletler, anestezi aksesuarları, seramik
öğeler, alet, cam eşya ve benzeri unsurlar içeren
kapların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için
tasarlanmış cihaz. Genellikle deterjanla yıkama,
termik dezenfeksiyon ve kurutma, bazen de
vakum ile yapılır.

L.5211-1)

U
ultrasonik tank
veya ultrasonik temizleme. Ultrasonik dalgaların
mekanik etkisi ile üretilen çözünmenin veya
parçaların temizlenmesi için hızlandırılmış
prosedür

V
Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz
İnsan vücuduna kısmen veya tamamen
yerleştirilecek veya doğal bir delik içine
yerleştirilecek şekilde tasarlanan ve doğrudan
insan vücudu veya yer çekimi tarafından
üretilenin dışında bir elektrik enerjisi kaynağının
veya herhangi bir enerji kaynağının düzgün bir
şekilde çalışmasına bağlı olan tıbbi cihazlar,
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2 Gerekli bilgiler
2.1 Uygulanabilirlik
İşbu protokol, ve LED kübü, Piezotome II, Piezotome Solo ve Piezotome I el aletleri ile ilgilidir.

2.2 İnceleme
l

l

Temizlenen cihazların koşullandırılmadan ve sterilize edilmeden önce, temiz oldukları, hasar görmedikleri ve
düzgün işledikleri onaylanmalıdır.
Hasar görmüş cihazların imha edilmesi gerektiğinden yağlanmalarına gerek yoktur.

2.3 Belgenin en son güncellemesi
03/2018
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3 Belgeler
İşbu belge aşağıdaki bilgileri içerir:
l
l
l

temizliğe hazırlık;
tıbbi cihazın dezenfeksiyonu;
tıbbi cihazın sterilizasyonu.

3.1 İlişkili belgeler
Bu belge, şu belgelerle beraber kullanılmalıdır:
Belge adı

Referanslar

Elektronik kullanım talimatlarına erişim

J00007

Ultrasonlu diş jeneratörlerinin tam serisi tanıtım kılavuzu

J00003

Anahtarların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon protokolleri

J02520TR

Scaler’lerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon protokolleri

J02028

Piezotome kordon-el aleti takımı’e ait temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon protokolleri

J12790

kullanım kılavuzu Piezotome Cube

J50125

3.2 Elektronik belgeler

Cihazınızın kullanım talimatları kağıt üstünde değil, elektronik formda, belirtilen internet adresinde sağlanır. İnternet
sitesinin kullanım dışı olması halinde, lütfen daha sonra giriş yapınız. Belgeleri kağıt formatında bedava olarak, basit bir
talep ile internet sitemiz üzerinden, telefonla veya mektup ile yedi gün içinde elde etmek mümkündür.
Elektronik kullanım talimatları PDF (Portable Document Format) formatında mevcuttur. Elektronik kullanım
talimatlarının görüntülenmesi amacıyla, PDF dosyasını okuyan bir yazılım gerekmektedir. Cihazınızın ve aksesuarlarının
kullanımı ile ilgili kullanım talimatlarını okuyup anlamanız şarttır.
Cihazınızın kullanım talimatlarını anlamadan kullanmayın.
Cihazın kullanım talimatlarına şu adresten ulaşabilirsiniz www.satelec.com/documents
Cihazınızı alır almaz, acil bir durumda, internete erişiminiz olmadığında ya da bir bilgisayar veya bir tablet gibi
elektronik aygıtınız olmaması halinde, belgelere erişebilmeniz için bunların hepsini veya bazı bölümlerini bastırmanızı
ve internetten indirmenizi önemle öneririz. Cihazın kullanım talimatlarının en güncel halini almak için düzenli olarak
internet sitesini ziyaret etmeniz ve bunları indirmeniz tavsiye edilir. Kullanıcıya, belgeleri saklaması ve bunlara her
gerektiğinde danışmasını önemle öneririz.
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4 Uyarılar
Tıbbi cihazı temizlerken çelik yün veya aşındırıcı temizlik ürünlerini kullanmayın.
İyot veya güçlü bir klor konsantrasyonu içeren solüsyonlar kullanmayın.
Deterjan ve dezenfektanların pH’ı 7 ile 11 arasında olmalıdır.
Kirli veya kullanılmış cihazlar sterilizasyon şişesine konulamaz veya makinede temizlenemez.
SATELEC, Bir Acteon Grup Şirketi, Piezotome kordon-el aletleri takımının manüel veya otomatik olarak temizlenmesini
önerir.
Tüm cihazlar dikkatli şekilde temizlenmeli ve kullanımdan önce nihai bir sterilizasyon geçirmelidir.
Sterilizasyon parametreleri yalnızca düzgün temizlenen cihazlar için geçerlidir.
El aleti bileşenlerine (modele göre: uç, LED halka, ışık kılavuzu, kordonun örme halkaları) temizlik esnasında özel bir
dikkat gösterilmelidir.
Eğer cihazların yüzeyi hasar almışsa, ultrasonik temizleme bu hasarları ağırlaştırabilir.
El aletinin yalnızca ucu ultrason işlemine tabi tutulabilir. Kordon-el aleti takımı, LED halka ve optik kılavuzun
ultrasonik temizliğe tabi tutulmaması gereklidir.
ürünlerin yeniden koşullandırılması için kullanılan ekipmanın tamamının düzgün kurulduğu, onaylandığı, bakımının
yapıldığı ve ayarlandığının temin edilmesi SATELEC, Bir Acteon Grup Şirketi kullanıcının sorumluluğudur.
Mümkün olduğunda, yıkayıcı/dezenfektör kullanın. Yıkama sepetlerine, ultrasonik temizleme esnasında veya yıkayıcıdezenfektan içerisinde fazla yük binmesini önleyin.
Tüm müdahale boyunca, kan ve kalıntıların yüzeyde kurumasını engellemek için silin.
Müdahale sonrasında, kalıntıların kirli cihazlar üzerinde kurumasını önlenmek amacıyla bunları nemli bir bezle
kaplamak gereklidir. Çalışanların ve çevrenin kirlenmesinin önlemek için, kirli cihazların, kirlenmemiş
cihazlardan ayrı tutulması gereklidir.

4.1 Alınacak önlemler
Müdahalenin sonunda irigasyon devresini durulayın, temizleyin ve dezenfekte edin.
l
l
l
l
l
l
l
l

delgeçi sulama solüsyonundan çıkarın;
enzimatik sıvı içeren bir karışıma daldırın,
tıbbi cihazınızın tahliyesini çalıştırın ve sıvının sulama hattından en az bir dakika boyunca akmasına izin verin;
tahliyeyi durdurun, sonra da delgeçi damıtılmış veya saflaştırılmış su içine daldırın;
sulama hattının durulanması için en az bir dakika boyunca tahliyeyi çalıştırın;
delgeçi sıvıdan çıkartın ve sıvının tamamen boşalması için hattı tasfiye edin,
yüzeyde kurumasını önlemek için el aleti ve kordonu üzerinde bulunan kan ve kalıntıları silin,
kan ve kalıntıların kurumasını önlemek el aletlerini yumuşak, lif bırakmayan ve saf suyla nemlendirilmiş bir bezle
kaplayın.

4.2 Temizlik döngülerinin sınırı
Elle yıkama ve sterilizasyon da içeren, tekrarlanan koşullandırma döngülerinin, ultrason jeneratörlerinin el-kordon alet
takımları, LED halka ve Piezotom kılavuz ışığı ile LED halkasının üzerinde az etkisi vardır.
Elle yıkama, sterilizasyon ve ultrason içeren, tekrarlanan koşullandırma döngülerinin Piezotome el aletlerinin ucu
üzerinde az etkisi vardır.
Kullanım ömürleri genelde aşınma ve kullanım ile ilgili hasarlara bağlıdır.

4.3 Muhafaza ve taşıma
Kontaminasyonun önlenmesi amacıyla, kirli cihazların kontamine olmamış cihazlardan ayrı taşınması gerekmektedir.
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5 Hazırlama
Her kullanımdan sonra ve temizlik öncesinde, el aletinin ön tarafında bulunan ucu sökün ve uygun bir kaba yerleştirin.
Bunun temizliği başka bir protokole konudur.

1.
2.
3.
4.
5.

Tek kullanımlık irigasyon hattını ve klipsleri el aleti/kordon takımından çıkarın.
Tek kullanımlık irigasyon hattını, bulaşıcı risk taşıyan bakım atıkları için özel konteynere atın.
El aleti burnunu sökün.
Optik kılavuz ışığını çıkarın.
LED halkayı el aletinden yavaşça çekerek ayırın.

Daldırma aşamaları sırasında tıbbi cihazı belirtilen şekilde yerleştirin.
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6 Ekipman
ters ozmos ile arıtılmış su devresinde musluk

tıbbi cihazların dışını temizlemek için yumuşak fırça

1.2 mm ila 1.5 mm çaplı, tek kullanımlık eküvyon çubuğu

7 mm ila 9 mm çaplı, tek kullanımlık eküvyon çubuğu

12 ila 16 mm çaplı, tek kullanımlık eküvyon çubuğu

bir şırınga

bir daldırma banyosu

bir pipet veya su tabancası
enzimatik temizleyici
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7 Manüel protokol
Ekipman

Bu adımın minimum süresi

Talimatlar

1 dakika

Kirli cihazı akan soğuk su altında
durulayın.
Farklı çaplara uyarlanmış yumuşak
fırça ve eküvyon çubuğu ile en büyük
kirleri ortadan kaldırın.

1 dakika

El aletinin kanülasyonunu durulamak
için enzimatik temizleyici ile
doldurulmuş bir şırınga kullanın.

10 dakika

Şunları, enzimatik temizleyici ile
doldurulmuş bir tasa daldırın:
- El aleti gövdesini
- El aleti burnunu
- LED halkasını
- Optik kılavuzu
Cihazı akan soğuk su altında
durulayın.

1 dakika

3 dakika

El aletinin kanülasyonunu durulamak
için enzimatik temizleyici ile
doldurulmuş bir şırınga kullanın.
Enzimatik temizleyici ile doldurulmuş
yeni bir tasta, yumuşak fırça ve
eküvyon çubuğu ile şunları
temizleyin:
- El aleti gövdesini ve özellikle vida
dişini,
- El aleti burnunu ve özellikle vida
dişini,
- LED halkasını, hassas
konnektörlere dikkat,
- Optik kılavuzu
Tıbbi cihazı görsel olarak inceleyin.
Bu prosedürü, tıbbi cihaz üzerinde
gözle görülür tüm kirler ortadan
kalkana kadar tekrarlayın.

1 dakika

tıbbi cihazı ozmoz veya deiyonize
edilmiş veya saf su ile durulayın.

Tıbbi cihazı görsel olarak inceleyin.
tıbbi cihazı lif bırakmayan, yumuşak
bir bez ile kurutun
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8 Sterilizasyon
Aksi yönde bir ibare bulunmadıkça, steril olmayan ürünler buharla sterilizasyon yöntemlerine göre tekrar sterilize
edilebilir (ISO 17665 veya uluslararası normlar). SATELEC, Bir Acteon Grup Şirketi önerileri aşağıdaki gibidir:
Sterilizasyona maruz bırakılma
süresi

Sterilizasyona maruz bırakılma
sıcaklığı

Kurutma süreleri

4 dakika

132 °C

20 dakika

18 dakika

134 °C

Minimum 15 dakika ve 20
dakika

4 dakika

134 °C

Minimum 15 dakika ve 20
dakika

3 dakika

134 °C

Minimum 15 dakika ve 20
dakika

ile sterilizasyon, doymuş buharla ön vakumlu
kurutma süresi aşağıdaki kriterlere göre 15 ila 60 dakika arasında değişir:
l
l
l
l
l
l
l

steril bir bariyer sistemi veya yeniden kullanılabilir sert kaplar gibi ambalaj malzeme türleri;
buharın kalitesi;
tıbbi cihaz malzemeleri;
toplam kütle;
sterilizatör performansı;
coğrafi alandaki alışkanlıklar;
farklı soğutma süreleri.
Üretici, son kullanıcı veya müşterinin talimatlarda yer alan önerilere uygun olmayan bir şekilde yapılan
sterilizasyon prosedürleri üzerindeki tüm sorumluluğu reddeder.

8.1 Koşullandırma
Sterilizasyon için yeniden kullanılabilir kalın bir kap veya uygun bir ambalaj kullanın, steril bariyer sisteminin ISO 11607
standardına uygun olması gereklidir. Cihazların yüzeyine veya koşullandırmaya hasar verebilecek diğer objeler ile
temastan kaçının.

8.2 İnceleme
Aşınmadıklarını, korozyona uğramadıklarını, renklerinin kaçmadığını ya da hasar görmediklerini teyit etmek için
cihazları gözden geçirin.
Steril ambalajı kontrol edin. Hiç nem izi göstermemelidir. Unsurların üzerinde veya içinde nem veya su varsa, temizlik
ve sterilizasyon süreçlerini tekrarlayıp kurutma süresini daha uzun tutun.

8.3 Depolama
Saklama koşulları ambalaj etiketi üzerinde belirtilmiştir. Paketlenmiş ürünlerin kuru ve temiz, doğrudan güneş ışığı,
nem, aşırı ısı ve zarar verebilecek herhangi bir unsura karşı korunaklı bir ortamda muhafaza edilmesi gerekir. Ürünleri
alım sırasına göre kullanın, First in, First out. Etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihini dikkate alın.
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9 Yönetmelikler ve standartlar
9.1 Üretici kimliği
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Fransa
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Faks. +33 (0) 556.34.92.92
E.posta : satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com
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İndeks: anahtar – scaler

10 İndeks
A
anahtar 8

E
elektronik 8
elektronik kullanım talimatları 8

F
First in, First out 13

G
güncelleme 7

K
kullanıcının sorumluluğu 9
Kullanım kılavuzu 8
kurulama 13

O
ön vakumlu doymuş buhar 13

P
pH 9

S
Saklama koşulları 13
scaler 8
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