Οδηγίες Προετοιµασίας για επαναχρησιµοποιούµενα Ιατρικά Προϊόντα σύµφ. µε EN ISO
17664:2004
______________________________________________________________________________________

Κατασκευαστής: Wagner GmbH München

Μέθοδος: Προετοιµασία

Σύµβολο: ∆/Υ

Προϊόν: ∆οχείο αποστείρωσης SteriSet (όλων των τύπων)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Κατά την επιλογή των µέσων και µεθόδων καθαρισµού και απολύµανσης θα
πρέπει να προσέξετε την ανοχή του αλουµινίου καθώς και τα παρακάτω σηµεία:
− Επιλέξτε τα µέσα καθαρισµού ανάλογα µε την ποιότητα του νερού
− Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά (Σκόνη) ή µεταλλικές βούρτσες,
− Αποµακρύνετε ολοκληρωτικά τα υπολείµµατα των καθαριστικών µέσων
− Στεγνώστε πλήρως τα µέρη µετά τον καθαρισµό / απολύµανση
o

Σε περίπτωση χρήσης ζεστού νερού (> 60 C – π.χ. κατά την θερµοαπολύµανση)
o
χρησιµοποιήστε αποκλειστικά ιονισµένο νερό, µια και >60 C το µαλακό ή ακόµα
και το νερό της βρύσης µπορεί να διαβρώσει το αλουµίνιο.

Περιορισµός της
επαναχρησιµοποίησης:

Αποστειρώστε µόνο µε την µέθοδο αποστείρωσης µε ατµό σε κενό (πχ EN 285)
Κατά την λειτουργία („Πρόπλυση“) θα πρέπει να προσεχτεί: Συχνές χρήσεις
συσκευών καθαρισµού και απολύµανσης ή/και µεθόδων αποστείρωσης µπορεί να
βλάψουν ακόµα και τις ολοκαίνουργιες επιφάνειες αλουµινίου. Κατά τη διάρκεια των
πρώτων 3 κύκλων χρήσης προτείνονται µονοήµερα διαλείµµατα ανάµεσα στους
µεµονωµένους κύκλους. Κατόπιν µπορεί να ακολουθηθεί ο κανονικός κύκλος κατά την
επαναχρησιµοποίηση.
Το τέλος της ζωής του προϊόντος ορίζεται συνήθως από µηχανική φθορά και
αχρήστευση κατά την χρήση και είναι αναγνωρίσιµος µέσω ελέγχων λειτουργίας
(βλέπε οδηγίες χρήσης).

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Τόπος χρήσης:

Μετά την αποσφράγιση του δοχείου ανοίξτε και τα δύο κλειδιά και σηκώστε το καπάκι
κάθετα (όχι µονόπλευρά, µην κλίνετε!)
Αποθήκευση και µεταφορά Σύµφωνα µε DIN 58953-8: Η απώλεια της αποστείρωσης εξαρτάται λιγότερο από την
διάρκεια της αποθήκευσης, όσο από εξωγενείς παράγοντες και επιδράσεις κατά την
αποθήκευση, τη µεταφορά και τον χειρισµό. Ως εκ τούτου δεν µπορεί να προσδιοριστεί
100% η αποδεκτή διάρκεια αποθήκευσης.
DIN 58953-8 Πίνακας 1 (βλ. Επόµενη σελ.) περιέχει συστάσεις σχετικά µε την
αποθήκευση αποστειρωµένων ιατρικών προϊόντων.
Σύµφ. µε DIN 58953-9 Παρ. 10: ∆οχεία αποστείρωσης θα πρέπει να µεταφέρονται σε
οριζόντια θέση και χωρίς κραδασµούς (αποκλίνουσες συνθήκες θα πρέπει να
ελεγχθούν για την καταλληλότητα τους).
Με ανοικτό καπάκι: ∆ιαχωρίστε το καπάκι προστασίας από το καπάκι φίλτρου και
Προετοιµασία για την
καθαρίστε ξεχωριστά (βλέπε οδηγίες χρήσης)
απολύµανση:

Καθαρισµός: Αυτόµατος
Συσκευή Καθαρισµού και
Απολύµανσης:
Belimed WD290 και WD 3xx

Με τα παρακάτω προϊόντα Dr. Weigert (Οικογένεια Neodisher) επιτυγχάνονται κάτω
από τις δεδοµένες συνθήκες, έγκυρα αποτελέσµατα καθαρισµού:
o
# Βήµα
Νερό
Θερµ C
t (λεπτά) Χηµικό
ml/λίτρο
1
2
3
4

Βρύσης
Ιονισµένο
Ιονισµένο
Ιονισµένο
Ιονισµένο
Ιονισµένο

25 έως 33
55
25 έως 33
25 έως 33
25 έως 33
93

2
10
2
2
2
1

Στέγνωµα

Ζεστός αέρας
Ζεστός αέρας

130
100

4
6

#

Βήµα

Νερό

1
2

Πρόπλυση
Καθαρισµός

Βρύσης
Ιονισµένο

25 έως 33
45

2
5

3
4
5
6

Πλύση
Ξέπλυµα 1
2ο Ξέπλυµα
Θερµοαπολύµανση

Ιονισµένο
Ιονισµένο
Ιονισµένο
Ιονισµένο

25 έως 33
25 έως 33
25 έως 33
93

2
2
2
5

-.-.-.-.-

-.-.-.-.-

Ζεστός αέρας

110

5

-.-

-.-

Σηµείωση:
Τα αλκαλικά υπολείµµατα κατά την
Θερµοαπολύµανση µπορεί να
5
διαβρώσουν το αλουµίνιο. Το ∆ΙΠΛΟ
ξέπλυµα µπορεί να τα αποµακρύνει πιο
σίγουρα και να βελτιώσει την ασφάλεια της 6
µεθόδου!

Συσκευή Καθαρισµού και
Απολύµανσης:
Miele G 7824
Σηµαντική σηµείωση:
Τα αλκαλικά υπολείµµατα κατά την Θερµοαπολύµανση µπορούν να διαβρώσουν το
αλουµίνιο. Μόνο το ∆ΙΠΛΟ ξέπλυµα
επέτρεψε στο παρακείµενο παράδειγµα
(A0-Wert 3000!) την συµβατότητα της
µεθόδου µε το αλουµίνιο!

Ηµεροµηνία έκδοσης: 27.07.2010

Πρόπλυση
Καθαρισµός
Πλύση
Ξέπλυµα
2ο Ξέπλυµα

Θερµοαπολύµανση

-.-.-.-.-.-

-.2,0
-.-.-.-.-

-.-.-

-.-.-

SeptoClean

(τιµή A0 600)

o

Θερµ C

t (λεπτά) Χηµικό
-.MediClean
Forte

ml/Λίτρο
-.3,0

(τιµή A0 3000)

7

Στέγνωµα
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Καθαρισµός: Χειροκίνητος Γενικά: καθαρίστε τις ρυπαρές επιφάνειες µε καθαριστικό µέσο συµβατό µε το
Σηµείωση:
Τα υπολείµµατα των µέσων καθαρισµού
κατά την θερµοαπολύµανση ή την
αποστείρωση µπορεί να διαβρώσουν το
αλουµίνιο.
Για αυτό το λόγο η ολική αποµάκρυνση
των χηµικών καθαριστικών θεωρείται
απολύτως απαραίτητη για την
συµβατότητα του υλικού κατά την
διαδικασία προετοιµασίας!

Απολύµανση:
Σηµείωση:
Τα υπολείµµατα των µέσων απολύµανσης
κατά την απολύµανση µπορεί να
διαβρώσουν το αλουµίνιο.
Για αυτό το λόγο η ολική αποµάκρυνση
των µέσων απολύµανσης θεωρείται
απολύτως απαραίτητη για την
συµβατότητα του υλικού κατά την
διαδικασία προετοιµασίας!

Στέγνωµα:

Συντήρηση, Έλεγχος και
Εξέταση:
Συσκευασία:
Αποστείρωση:

αλουµίνιο και µε ουδέτερο pH χρησιµοποιώντας µια µαλακή βούρτσα ή πανί.
Κατόπιν αφαιρέστε το καθαριστικό µέσο χωρίς να αφήσετε υπολείµατα!
Παράδειγµα: Shining NE (προµήθεια από: Wagner GmbH):
1.

Απλώστε το Shining NE µε ένα νωπό, µαλακό πανί στις επιφάνειες (µεγ. 3ml για
κάθε 50 cm²) και τρίψτε το.
2. Αφήστε το να δράσει σε ελαφρά ρυπαρές επιφάνειες 3 έως 5 λεπτά και σε πολύ
ρυπαρές επιφάνειες 15 λεπτά της ώρας
3. Ξεπλύνετε σχολαστικά τις επιφάνειες που επεξεργαστήκατε µε τρεχούµενο ή
ιονισµένο νερό
4. Στεγνώστε την καθαρή επιφάνεια µε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
Στα µέσα απολύµανσης, παράλληλα µε τις απαιτήσεις σχετικά µε την δράση τους
(ελεγµένα µέσα, βλέπε πχ Κατάλογος Μέσων Απολύµανσης της RKI ή του DGHM)
τίθενται απαιτήσεις σχετικά µε την συµβατότητα µε το υλικό.
Μια και δεν υπάρχει µια «γενική» συµβατότητα υλικού (αυτή εξαρτάται πάντα από την
ποιότητα του νερού που χρησιµοποιείται, την δοσολογία, τον χρόνο δράσης και την
θερµοκρασία καθώς και τις πιθανές αντιδράσεις κατά την µίξη µε άλλα µέσα),
παρακαλείσθε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά µε την
συµβατότητα µε το αλουµίνιο
Κατά το στέγνωµα του υλικού, ως µέρος του κύκλου καθαρισµού και απολύµανσης, δεν
o
θα πρέπει να υπερβείτε τους 134 C.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, στεγνώστε το υλικό τρίβοντας το µε ένα πανί
που δεν αφήνει χνούδια.
Ανάµεσα στον Καθαρισµό / Απολύµανση και την επόµενη χρήση (γέµισµα του
αποστειρωµένου δοχείου µε υλικά προς αποστείρωση) απαιτείται, σύµφωνα µε τις
Οδηγίες Χρήσης, η διενέργεια ενός Ελέγχου Λειτουργίας.
Τα αποστειρωµένα δοχεία είναι από µόνα τους µια επαναχρησιµοποιούµενη
συσκευασία και δεν απαιτούν κατά την χρήση τους κάποια ανασυσκευασία.
Τα δοχεία SteriSet είναι κατάλληλα προς χρήση σε αποστειρωτές ατµού που
εφαρµόζουν την διαδικασία κλασµατικού πρό-κενού ή τη διαδικασία κλασµατικής
κυκλοφορίας και οι οποίοι κατασκευάστηκαν, εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν πχ.
σύµφωνα µε DIN 58946 („Κλίβανοι αποστείρωσης“) ή EN 285.
Σε περίπτωση που αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται, απαιτείται η εγκυροποίηση
της χρησιµοποιούµενης διαδικασίας αποστείρωσης, σύµφωνα µε τις τελευταίες
τεχνολογικές οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί η επίτευξη
της αποστείρωσης.
Γενικά: Ακολουθείτε τις Οδηγίες Χρήσης και τις προειδοποιήσεις και επεξηγήσεις που
απορρέουν από αυτές!
∆εν µπορεί να γίνει χρήση αποστείρωσης θερµού αέρος, µεθόδων βαρύτητος ή
κυκλοφορίας, όπως επίσης και αποστείρωσης µε φορµαλδεΰδη ή οξείδιο του
αιθυλενίου ή άλλων διαδικασιών για την αποστείρωση προϊόντων ευαίσθητων
στην θερµότητα, όπως η αποστείρωση πλάσµατος ή η αποστείρωση µε
υπεροξείδιο του υδρογόνου.

Αποθήκευση:
βλέπε DIN 58953-8:2010
Πίνακας 1
„Προτεινόµενη διάρκεια
αποθήκευσης για
αποστειρωµένα ιατρικά
προϊόντα“

Τύπος συσκευασίας

Σύστηµα αποστειρωµένων
φίλτρων

a

Απροστάτευτη αποθήκευση
Ενδείκνυται για την τοποθέτηση προς
b

άµεση χρήση.
∆εν ενδείκνυται ως τρόπος αποθήκευσης!

Προστατευµένη
αποθήκευση
(συµφ. µε 7.1.2)
6 µήνες και όχι παραπάνω
από την ηµεροµηνία λήξης

Σύστηµα συσκευασίας
(Συνδυασµός συστήµατος
5 χρόνια, εκτός και αν ο κατασκευαστής έχει ορίσει διαφορετική προθεσµία
αποστειρωµένων φίλτρων και
προστατευτικής συσκευασίας)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
a
Σε ράφια και χώρους που δεν εµπίπτουν στον τύπο II σύµφωνα µε το DIN 1946-4.2008-12
b
Ως άµεση χρήση ορίζεται η χρήση του προϊόντος µέσα στις επόµενες 2 ηµέρες / 48 ώρες.

www.wagner-steriset.de κάτω από την επικεφαλίδα „Ερωτήσεις(FAQ)“ ή µε Download
κάτω από την επικεφαλίδα „Κατάλογοι“ (διαθέσιµες και οι Οδηγίες Χρήσης)
Επαφή µε τον κατασκευαστή: Wagner GmbH Βιοµηχανία ιατρικών µηχανηµάτων, Schulstr. 16a, D-80634 München,
T: +49 (89) 1211010 F: +49 (89) 133099 info@wagner-sterilsysteme.de

Πρόσθετες πληροφορίες:

Οι παραπάνω αναφερόµενες οδηγίες θεωρούνται κατάλληλες από τον κατασκευαστή του ιατρικού προϊόντος σχετικά µε
την προετοιµασία και την επαναχρησιµοποίηση του. Η τελική ευθύνη της προετοιµασίας, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό,
υλικά και προσωπικό στην εγκατάσταση προετοιµασίας, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, βαρύνει τον
χρήστη. Για αυτό το λόγο απαιτούνται η έγκριση και η τακτική παρακολούθηση της διαδικασίας.

Ηµεροµηνία έκδοσης: 27.07.2010
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