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Hieronder volgen de richtlijnen voor het verwerken van alle herbruikbare medische hulpmiddelen van Duckworth & Kent Ltd, tenzij anders 
vermeld bij de verpakking van het product. Deze gebruiksaanwijzing is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen met de vereiste 
vakkennis en opleiding.

Bij bepaalde producten kan aanvullende informatie worden verstrekt met betrekking tot demontage of interactie met andere producten.
Deze informatie wordt bij de specifieke producten gevoegd en is een aanvulling op deze gebruiksaanwijzing.

De volgende gebruiksaanwijzing is door Duckworth & Kent Ltd. gevalideerd als zijnde GESCHIKT om een medisch hulpmiddel voor te 
breiden voor hergebruik. De verwerker blijft verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke verwerking met apparatuur, 
materialen en personeel op locatie de gewenste resultaten oplevert. Dit vereist validatie en routinematige controle van het proces. Ook 
moet elke afwijking van de gegeven gebruiksaanwijzing door de verwerker naar behoren worden geëvalueerd op doeltreffendheid 
en mogelijke nadelige gevolgen. Alle reinigings- en sterilisatieprocessen moeten op de gebruikslocatie gevalideerd worden. De 
doeltreffendheid is afhankelijk van verschillende factoren, daarom kunnen we enkel algemene richtlijnen geven voor een goede reiniging 
en sterilisatie van het hulpmiddel.

Dit document was actueel op het moment van het drukken; neem contact op met Duckworth & Kent Ltd. om er zeker van te zijn dat u over 
de huidige richtlijnen voor verwerking beschikt.

Tenzij anders vermeld worden de producten van Duckworth & Kent Ltd niet-steriel geleverd en mogen niet gebruikt worden zonder 
voorafgaande reiniging, ontsmetting en sterilisatie.

Tenzij vermeld mogen de producten niet in een leveringsverpakking gesteriliseerd worden.

Algemene opmerkingen:

Volg de instructies en waarschuwingen van de fabrikant over eventuele gebruikte ontsmettingsmiddelen, desinfecteermiddelen en 
reinigingsmiddelen.
Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van anorganische zuren en harde, schurende middelen.

Herbruikbare hulpmiddelen van Duckworth & Kent Ltd zijn hulpmiddelen voor precisiechirurgie; ga altijd zorgvuldig om met deze 
hulpmiddelen om schade te voorkomen.

Besteed extra aandacht tijdens het reinigen van hulpmiddelen met lange, smalle canules, scharnieren en blinde gaten.

Geen enkel deel van het proces mag 170°C overschrijden

Pas GEEN ultrasone cyclus toe op hulpmiddelen met diamantzagen of fijne, kwetsbare punten, zoals haken en sondes.
Let op: Ga bij het verwerken van medische hulpmiddelen altijd voorzichtig te werk, draag beschermende kleding, handschoenen en brillen 
in overeenstemming met de lokale gezondheids- en veiligheidsprocedures.

WAARSCHUWINGEN:

Herhaaldelijk verwerken heeft een minimaal effect op deze hulpmiddelen.

Het einde van de levensduur wordt normaal bepaald door slijtage en schade door gebruik.

Eventuele specifieke beperkingen voor het aantal verwerkingscycli worden met het hulpmiddel ter beschikking gesteld.

Beperkingen voor verwerking:

Laat indien mogelijk geen bloed, vuil of lichaamsvloeistoffen op de hulpmiddelen opdrogen. Verwerk het hulpmiddel onmiddellijk na 
gebruik voor het beste resultaat en om de levensduur ervan te verlengen. Als ze niet onmiddellijk kunnen worden verwerkt, gebruik dan een 
enzymatische schuimreiniger om te voorkomen dat het vuil opdroogt en verwijder overtollig vuil met een wegwerpdoekje/papieren doekje.
doekje.

Gebruikslocatie:

Controleer bij levering of de kapjes en beschermhulzen op de hulpmiddelen zitten.

Zorg ervoor dat snijranden beschermd zijn en dat diamantzagen in hun handgreep zijn ingetrokken.

Verpakking en vervoer:

Verwerk de hulpmiddelen zo mogelijk direct na gebruik.

Uitsluitend demonteren indien bedoeld, zonder gebruik van gereedschap tenzij specifiek voorzien door de fabrikant. Waar instructies voor 
demontage nodig zijn, zijn deze meegeleverd met het hulpmiddel.

Gebruik een borstel, die zacht genoeg is om kwetsbare punten niet te beschadigen, om bloed, vuil of lichaamsvloeistoffen te verwijderen.

Voorbereiding voor het 
reinigen:

We raden aan in het ultrasone bad een niet-ionisch reinigingsmiddel te gebruiken en een ultrasone cyclus van 5 minuten toe te passen.
Vermijd het gebruik van producten op zuurbasis voor het reinigen van D&K-hulpmiddelen en volg altijd de richtlijnen van de fabrikant van 
de reinigingsoplossing en het mechanische reinigingsapparaat.

Pas op, niet het hele assortiment van Duckworth & Kent Ltd is geschikt voor deze reinigingsmethode. We raden af een ultrasone cyclus toe 
te passen op hulpmiddelen met  kwetsbare punten, en vooral bepaalde haken, sondes en diamantmessen.

Reiniging: Utrasoon
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Pas bij het voorbereiden van de hulpmiddelen voor reiniging op dat ze elkaar niet raken en dat de hulmiddelen in ontspannen toestand 
staan (grendels ontgrendeld, scharnieren open enz.).

Leg zware hulpmiddelen voorzichtig onderaan in containers om de wasmanden niet te overbelasten.

Plaats hulpmiddelen met holle oppervlakken (bijv. schraaplepels) naar beneden om te voorkomen dat er een laagje water in ontstaat.

Gebruik, indien beschikbaar, geschikte aansluitingen voor de spoeladapter om hulpmiddelen met een lumen of canulatie aan de 
binnenkant te spoelen.
Zorg ervoor dat lumina en canules een onbelemmerde doorstroming hebben voordat u de spoeladapters aanbrengt om een grondige 
reiniging en desinfectie te garanderen.

Het wordt aanbevolen thermisch te desinfecteren (ten minste 1 minuut bij 90°C) om het risico op residuen van desinfecteermiddelen te 
verminderen.

Gebruik de desinfecterende oplossing in overeenstemming met de instructies op het etiket van de fabrikant van het desinfecteermiddel.

Gebruik in de laatste spoelfase zacht, vers gedistilleerd of gedeïoniseerd water dat steriel is of gecontroleerd op bacteriële endotoxinen.

Gebruik alleen desinfecterende wasmachines met CE-markering of gevalideerde desinfecterende wasmachine en schuimarme, niet-
ioniserende reinigingsmiddelen en detergenten volgens de gebruiksaanwijzing, waarschuwingen, concentraties en aanbevolen cycli van de 
fabrikant.

Controleer bij het eruit halen of al het zichtbare vuil uit de canulaties, gaten enz. verwijderd is. Herhaal indien nodig de cyclus of herhaal een 
handmatige reiniging.

Let op: Niet alle lumina en canulaties zijn geschikt voor geautomatiseerde reiniging. Reinig in dat geval handmatig met een 
waterstraalpistool, indien beschikbaar, en met een geschikte borstel die de hele diepte van het hulpmiddel bereikt. Na handmatig reiniging 
alle apparaten door een geautomatiseerde reinigingscyclus voeren voor ontsmetting.

Let op: Deze instructies zijn gevalideerd met behulp van een cyclus in een desinfecterende wasmachine die bestaat uit een koude spoeling 
op 30°C, een reinigingscyclus, een spoelcyclus en een ontsmettingscyclus op 90°C gedurende minimaal 1 minuut en een droogcyclus van 
20 minuten. Hierbij werd Lancerzyme voor metalen chirurgische hulpmiddelen als reinigingsmiddel gebruikt en gespoeld met steriel water.

Reiniging: Geautomatiseerd

Werkwijze:

1. Spoel achtergebleven vuil van het hulpmiddel.

2. Dompel het hulpmiddel volledig onder in een reinigingsoplossing dat niet warmer is dan 30°C.

3. Reinig het instrument zo snel mogelijk na gebruik. Laat de onderdelen 30 minuten weken in een reinigingsoplossing als er toch bloed, 
weefsel, zoutoplossing of visco-elastische stoffen op het instrument opgedroogd zijn.

4. Was en schrob met een borstel met een reinigingsoplossing stevig op alle oppervlakken en zorg ervoor dat scharnierende hulpmiddelen 
zowel in open als gesloten positie worden gereinigd.

5. Let op dat er geen lucht in hulpmiddelen met een lumen of canulatie blijft zitten en dat de reinigingsoplossing het gehele oppervlak 
bedekt. Deze hulpmiddelen moeten ook minimaal 3 keer worden doorgespoeld met een schone reinigingsoplossing.

6. Spoel het hulpmiddel na handmatige reiniging ten minste drie maal met schoon water. Laat water door de canulaties stromen en zorg dat 
blinde gaten meerdere keren gevuld en geledigd worden.

Reiniging: Handmatig
Algemene hulpmiddelen

Werkwijze:

1. Spoel achtergebleven vuil van het hulpmiddel.

2. Trek het diamantzaagblad uit de handgreep en veeg het blad voorzichtig van achteren naar de voren af met een reinigingsdoekje.
Let op: We raden aan diamantzagen NIET met een borstel schoon te maken.

3. Trek de diamantzaag terug in de handgreep (indien mogelijk) en dompel het hulpmiddel volledig onder in een reinigingsoplossing van 
maximaal 30°C.

4. Reinig het instrument zo snel mogelijk na gebruik. Laat de onderdelen 30 minuten weken in een reinigingsoplossing als er toch bloed, 
weefsel, zoutoplossing of visco-elastische stoffen op het instrument opgedroogd zijn.

5. Was en schrob alle oppervlakken met een borstel met een reinigingsoplossing.

6. Let op dat er geen lucht in hulpmiddelen met een lumen of canulatie blijft zitten en dat de reinigingsoplossing het gehele oppervlak 
bedekt. Deze hulpmiddelen moeten ook minimaal 3 keer worden doorgespoeld met een schone reinigingsoplossing.

7. Spoel het hulpmiddel na handmatige reiniging ten minste drie maal met schoon water. Laat water door de canulaties stromen en zorg dat 
blinde gaten meerdere keren gevuld en geledigd worden.

Reiniging: Handmatig 
Diamantmessen

Let op dat kwetsbare punten op hulpmiddelen niet beschadigd raken door gebruik van harde borstels, schuurmiddelen of overmatige 
kracht.

Handmatig reinigen wordt afgeraden als er een automatische desinfecterende wasmachine beschikbaar is. Als deze apparatuur niet 
beschikbaar is, ga dan als volgt te werk:

Reiniging: Handmatig
WAARSCHUWING
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Gebruik de desinfecterende oplossing in overeenstemming met de instructies op het etiket van de fabrikant van het desinfecteermiddel.

Spoel het hulpmiddel na handmatige reiniging ten minste drie maal met vers gedistilleerd of gedeïoniseerd water. Laat water door de 
canulaties stromen en zorg dat blinde gaten meerdere keren gevuld en geledigd worden. Herhaal het volledige handmatige reinigings- en 
desinfectieproces als de laatste spoeloplossing niet helder is of als er nog onzuiverheden zichtbaar zijn op het hulpmiddel.

Desinfectie: Handmatig

In een desinfecterende wasmachine mag de droogcyclus de 170°C niet overschrijden.

Producten kunnen worden gedroogd met behulp van gefilterde perslucht.

Drogen:

Breng een kleine hoeveelheid chirurgische smeerolie aan op scharnieren.

Gooi botte of beschadigde hulpmiddelen weg.

Onderhoudstest:

Controleer en inspecteer visueel of:

- alle hulpmiddelen vrij zijn van schade en slijtage.
- snijranden vrij zijn van inkepingen en een ononderbroken rand hebben.
- kaken en tanden correct zijn uitgelijnd.
- alle scharnierende hulpmiddelen soepel en zonder overmatige speling bewegen.
- vergrendelingsmechanismen (zoals pallen) gemakkelijk open en dicht gaan.
- lange, slanke hulpmiddelen niet vervormd zijn.
- de onderdelen goed passen en goed op bijbehorende onderdelen aansluiten.
- hulpmiddelen die deel uitmaken van een groter geheel goed op bijbehorende onderdelen aansluiten.

Verwijder voor reparatie of vervanging alle stompe, versleten, gebroken of beschadigde hulpmiddelen.
Herhaal de ontsmettingsprocedure als er nog vuil of vloeistof zichtbaar is.

Let op: als een hulpmiddel aan de fabrikant/leverancier wordt geretourneerd, MOET het hulpmiddel eerst gereinigd en gesteriliseerd 
worden en vergezeld gaan van bijbehorend bewijsmateriaal.

Inspectie en werking:

Afzonderlijk verpakt: Er mag standaardverpakkingsmateriaal worden gebruikt. Zorg ervoor dat de verpakking groot genoeg is voor het 
hulpmiddel zodat de afdichtingen niet uitrekken.

De hulpmiddelen mogen in speciaal daarvoor bestemde bakjes of sterilisatieschalen voor algemene doeleinden verpakt worden. Verpak de 
trays volgens de juiste methode.

Zorg ervoor dat snijranden beschermd zijn, dat diamantzagen in de handgreep geschoven zijn en dat de meegeleverde kapjes op 
kwetsbare punten aangebracht zijn.

Verpakking:

Zorg ervoor dat de hulpmiddelen droog zijn voordat ze worden opgeslagen in droge, schone omstandigheden bij kamertemperatuur.Opslag:

De voorkeur wordt gegeven aan vochtige hitte (stoom) in autoclaveerbare zakken als sterilisatiemethode.

Steriliseer alleen gereinigde en gedesinfecteerde producten.

Gebruik een autoclaaf met CE-markering of een gevalideerde vacuümautoclaaf en volg altijd de instructies van 
de fabrikant.
Zorg dat u bij het steriliseren van meerdere hupmiddelen in dezelfde autoclaafcyclus de maximale belasting van het sterilisatie-instrument 
niet overschrijdt.
Zorg ervoor dat de hulpmiddelen droog zijn voor sterilisatie.

De 170°C niet overschrijden

Let op: Een sterilisatiecyclus van:
1) een temperatuur van 126°C met een houdtijd van 26 minuten en
2) een sterilisatiecyclus van 134°C met een houdtijd van 3 minuten is gevalideerd.

Sterilisatie:

Aanvullende informatie:

Duckworth & Kent Ltd
7 Marquis Business Centre 
Royston Road, Baldock
 Herts SG7 6XL 
United Kingdom

Telefon:  +44 (0)1462 893254 
E-mail: info@duckworth-and-kent.co.uk
www.duckworth-and-kent.com

Zie brochures voor telefoon en adres van lokale vertegenwoordiger 

Contactpersoon bij de 
fabrikant:
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