Titanium Reusable Ophthalmic Instrument Manufacturer

Ohjeet uudelleenkäsittelyyn
Uudelleenkäytettävät Duckworth & Kent Ltd-kirurgiset laitteet

Kieli - suomi

Yleistä huomioitavaa:

Seuraavassa ohjeet kaikkien Duckworth & Kent Ltd:n toimittamien uudelleenkäytettävien lääkinnällisten instrumenttien
uudelleenkäsittelystä, ellei tuotteen pakkauksessa toisin mainita. Nämä ohjeet on tarkoitettu vain henkilöille, joilla on
vaadittava erityistietämys ja koulutus.
Joidenkin tuotteiden mukana on lisätietoja purkamisesta tai vuorovaikutuksesta muiden tuotteiden kanssa
Tällaiset näitä ohjeita täydentävät tiedot liitetään tiettyihin tuotteisiin.
Duckworth & Kent Ltd. on validoinut seuraavat ohjeet, joilla lääketieteellinen instrumentti voidaan valmistella
uudelleenkäyttöön. Prosessoijan vastuulla on varmistaa, että laitoksessa laitteiston, materiaalien ja henkilökunnan
avulla tehtävällä prosessoinnilla todella saavutetaan toivotut tulokset. Tämä vaatii prosessin validointia ja rutiininomaista
seurantaa. Samoin prosessoijan kaikki poikkeamat toimitetuista ohjeista olisi arvioitava asianmukaisesti tehokkuuden
ja mahdollisten haitallisten seurausten suhteen. Kaikki puhdistus- ja sterilointimenetelmät vaativat validoinnin
käyttöpisteessä. Niiden tehokkuus riippuu monista tekijöistä, ja instrumentin asianmukaisesta puhdistuksesta ja
steriloinnista onkin mahdollista antaa vain yleisiä ohjeita.
Tämä asiakirja oli voimassa painatusajankohtana; varmista Duckworth & Kent Ltd. -yhtiöltä, että instrumenttisi
uudelleenkäsittelyohjeet ovat voimassa.
Ellei toisin mainita, Duckworth & Kent Ltd. toimittaa tuotteet steriileinä, ja niitä ei pidä käyttää puhdistamatta,
desinﬁoimatta ja steriloimatta.
Ellei toisin mainita, tuotteita ei pidä steriloida toimituspakkauksissaan.

VAROITUKSET:

Noudata käytettävien dekontaminointi-, desinﬁointi- ja puhdistusaineiden valmistajien antamia ohjeita ja varoituksia.
Vältä mahdollisuuksien mukaan mineraalihappojen ja voimakkaiden hankaavien aineiden käyttöä.
Duckworth & Kent Ltd. -yhtiön uudelleenkäytettävät instrumentit ovat tarkkuuskirurgisia instrumentteja, joiden käsittelyssä
on oltava aina erittäin varovainen, jotta vältytään vaurioilta.
Aivan erityistä varovaisuutta on noudatettava puhdistettaessa instrumentteja, joissa on pitkä, kapea kanyyli, saranoita ja
pohjareikiä.
Lämpötila ei missään prosessinosassa saa olla yli 170 °C
ÄLÄ kohdista ultraäänijaksoa instrumentteihin, joissa on timanttiterät tai hienot herkät kärjet, kuten esim. koukuissa ja
koettimissa
Huomaa: Käsittele lääkinnällisiä instrumentteja aina varoen ja käytä suojavaatetusta, -käsineitä ja -laseja paikallisten
työterveys- ja turvallisuuskäytänteiden mukaisesti.

Uudelleenkäsittelyn
rajoitukset:

Toistuvalla käsittelyllä on näihin instrumentteihin vain vähäinen vaikutus.
Käyttöiän pituuteen vaikuttavat yleensä käytöstä johtuva kuluminen ja vauriot.
Instrumentin osalta on aina tehtävä tiettäväksi uudelleenkäsittelyjen määrää koskevat mahdolliset erityisrajoitukset.

Käyttöpaikka:

Jos vain mahdollista, älä anna veren, roskien tai kehon nesteiden kuivua instrumentteihin. Parhaiden tulosten saamiseksi
ja instrumenttien käyttöiän pidentämiseksi uudelleenkäsittely on syytä suorittaa välittömästi käytön jälkeen. Jos niitä
ei voida uudelleenkäsitellä heti, käytä entsymaattista vaahtosuihkupuhdistinta, joka estää likaa kuivumasta. Poista
ylenmääräinen lika kertakäyttöisellä kangas-/paperipyyhkeellä.

Suojaus ja kuljetus:

Varmista, että instrumenttien mukana mahdollisesti tulleet suojatulpat ja suojukset ovat paikoillaan instrumenteissa.
Varmista, että leikkuureunat on suojattu ja timanttiterät vedetty sisään kahvoihinsa.

Puhdistuksen valmistelu:

Uudelleenkäsittele kaikki instrumentit mahdollisimman pian käytön jälkeen.
Pura vain tarkoitetuista paikoista, ilman työkaluja, ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut. Mahdollisesti vaadittavat
purkamisohjeet on toimitettu instrumentin mukana.
Poista huolellisesti veri, roskat ja kehon nesteet pehmeällä harjalla, riittävän pehmeällä, jotta herkät kärjet eivät
vahingoitu..

Puhdistus: Utraääni

Ultraäänihauteeseen suosittelemme ionittomia pesuaineita ja viiden minuutin ultraäänijaksoa.
Älä käytä D&K-instrumenttien puhdistamiseen happoa sisältäviä aineita, ja noudata aina pesuliuoksen ja mekaanisen
pesulaitteen valmistajan ohjeita.
Ota huomioon, että kaikki Duckworth & Kent Ltd. -tuotteet eivät ole yhteensopivia tämän puhdistustavan kanssa, joten
noudata erityistä varovaisuutta. Instrumenteille, joissa on herkät kärjet, erityisesti joissain koukuissa ja koettimissa sekä
timanttiveitsissä, ei suositella ultraäänijaksoa.
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Puhdistus: Automaattinen

Kun valmistelet instrumentteja puhdistukseen, varmista, että ne eivät kosketa toisiaan ja ovat löysättyinä (lukot auki,
saranat auki jne.).
Aseta raskaat instrumentit varovasti astioiden pohjalle ja siten, että pesukorit eivät ylikuormitu.
Sijoita koverapintaiset instrumentit (esim. kyretit) kovera pinta alaspäin, jotta vesi ei kerry instrumentin pinnalle.
Jos mahdollista, käytä sopivia huuhtelusovittimia luumenilla tai kanyylillä varustettujen instrumenttien sisäpintojen
huuhtelemiseen.
Varmista ennen huuhtelusovittimen asentamista, että luumenin ja kanyylin virtaus on esteetön. Näin varmistat huolellisen
puhdistuksen ja desinﬁoinnin.
Desinﬁointiainejäämien riskin vähentämiseksi on suositeltavaa desinﬁoida termisesti (vähintään 1 minuutti 90 °C:ssa).
Desinﬁoivan liuoksen käytössä on noudatettava liuoksen valmistajan ohjeita.
Varmista, että loppuhuuhteluvaiheessa käytetään pehmeää, vastatislattua tai deionisoitua, steriiliä tai bakteerien
endotoksiinien suhteen kontrolloitua vettä.
Käytä vain joko CE-merkittyjä tai validoituja pesu- ja desinﬁointilaitteita ja vain vähän vaahtoavia, ionittomia puhdistusja pesuaineita valmistajan käyttöohjeiden, varoitusten, pitoisuuksien ja suositeltujen jaksojen mukaisesti.
Kun purat instrumenttia, tarkista, että kanyyleissa, rei’issä jne. ei ole näkyvää likaa. Toista tarvittaessa jakso ja
manuaalinen puhdistus.
Huomaa:

Huomaa:

Puhdistus: Manuaalinen
VAROITUS

Varo vaurioittamasta instrumenttien herkkiä kärkiä kovilla harjoilla, hankausaineilla tai liiallisella voimankäytöllä.

Puhdistus: Manuaalinen
Yleisinstrumentit

Menetelmä:

Manuaalista puhdistusta ei suositella, jos käytettävissä on automaattinen pesu- ja desinﬁointilaite. Jos sitä ei ole
käytettävissä, noudata seuraavia menetelmiä:

1. Huuhtele lika pois instrumentista.
2. Upota instrumentti kokonaan pesuaineliuokseen, jonka lämpötila ei ole yli 30 °C.
3. Instrumentti tulisi puhdistaa mahdollisimman pian käytön jälkeen. Jos verta, kudosainetta, suolaliuosta tai viskoelastista
materiaalia on päässyt pintaan kuivumaan, instrumentti on hyvä jättää likoamaan pesuliuokseen puoleksi tunniksi.
4. Pese ja hankaa harjalla pesuaineliuosta voimakkaasti kaikkiin pintoihin, ja varmista, että saranoidut instrumentit
puhdistetaan sekä avoimessa että suljetussa asennossa.
5. On tärkeää varmistaa, että luumenilla tai kanyylillä varustettujen instrumenttien sisään ei jää ilmaa ja että pesuaine
peittää kaikki pinnat. Nämä instrumentit tulee myös huuhdella puhtaalla pesuaineliuoksella vähintään kolmeen kertaan.
6. Huuhtele instrumentti manuaalisen puhdistuksen jälkeen puhtaassa vedessä vähintään kolmeen kertaan. Varmista,
että juokseva vesi kulkee kanyylin läpi ja että pohjareiät täytetään ja tyhjennetään toistuvasti.

Puhdistus: Manuaalinen
Timanttiveitset

Menetelmä:
1. Huuhtele lika pois instrumentista.
2. Pidennä timanttiterä kahvasta ja pyyhi terä varovasti takaosasta kärkeen pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä.
Huomaa: EMME suosittele timanttiterälle minkääntyyppistä harjaa.
3. Vedä timanttiterä takaisin kahvaansa (jos tämä vaihtoehto on mahdollinen) ja upota instrumentti kokonaan
pesuaineliuokseen, jonka lämpötila ei ole yli 30 °C..
4. Instrumentti tulisi puhdistaa mahdollisimman pian käytön jälkeen. Jos verta, kudosainetta, suolaliuosta tai viskoelastista
materiaalia on päässyt pintaan kuivumaan, instrumentti on hyvä jättää likoamaan pesuliuokseen puoleksi tunniksi.
5. Levitä pesuaineliuosta instrumentin kaikkiin pintoihin harjaamalla ja voimakkaasti hankaamalla.
6. On tärkeää varmistaa, että luumenilla tai kanyylillä varustettujen instrumenttien sisään ei jää ilmaa ja että pesuaine
peittää kaikki pinnat. Nämä instrumentit tulee myös huuhdella puhtaalla pesuaineliuoksella vähintään kolmeen kertaan.
7. Huuhtele instrumentti manuaalisen puhdistuksen jälkeen puhtaassa vedessä vähintään kolmeen kertaan. Varmista,
että juokseva vesi kulkee kanyylin läpi ja että pohjareiät täytetään ja tyhjennetään toistuvasti.
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Desinﬁointi: Manuaalinen

Desinﬁoivaa liuosta tulee käyttää liuoksen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Huuhtele instrumentti manuaalisen desinﬁoinnin jälkeen juuri tislatulla tai deionisoidulla vedellä vähintään kolmeen
kertaan. Varmista, että juokseva vesi kulkee kanyylin läpi ja että pohjareiät täytetään ja tyhjennetään toistuvasti. Tee
koko manuaalinen puhdistus ja desinﬁointi uudelleen, jos viimeinen huuhteluliuos ei ole kirkasta tai jos instrumentissa on
edelleen epäpuhtauksia.

Kuivaus:

Jos kuivaus tapahtuu osana pesu- ja desinﬁointilaitejaksoa, lämpötila ei saa olla yli 170 °C.
Tuotteet voidaan kuivata suodatetulla paineilmalla.

Huoltotestaus:

Levitä saranoihin pieni määrä kirurgista voiteluöljyä.
Hävitä tylsät tai vaurioituneet instrumentit.

Tarkastus ja toimenpiteet:

Tarkista silmämääräisesti:
- kaikki instrumentit vaurioiden ja kulumisen varalta.
- että leikkuuterissä ei ole viiltoja ja reuna on yhtenäinen.
- että leuat ja hampaat kohdistuvat oikein.
- että kaikki nivelletyt instrumentit taipuvat jouhevasti ilman ylimääräistä liikettä.
- että lukitusmekanismit (kuten telkirattaat) on kiinnitetty kunnolla ja sulkeutuvat kevyesti.
- että pitkät, kapeat instrumentit eivät ole vääristyneitä.
- että komponenttiosat menevät paikoilleen ja oikein vastakappaleihinsa.
- että suuremman kokoonpanon,osana olevat instrumentit sopivat toisiinsa.
Poista tylsät, kuluneet, murtuneet tai vaurioituneet instrumentit korjausta tai korvaamista varten.
Jos näkyvissä on edelleen likaa tai nestettä, palauta instrumentti dekontaminoitavaksi uudelleen.
Huomaa: Jos instrumentti palautetaan valmistajalle/toimittajalle, se TÄYTYY dekontaminoida ja steriloida ja sen mukaan
on laitettava asiaankuuluva dokumentoitu todistus.

Pakkaaminen:

Yksittäin: Tavallista pakkausmateriaalia voidaan käyttää. Varmista, että pakkaus on riittävän suuri instrumentin
sijoittamiseksi siten, että tiivisteet eivät joudu puristuksiin.
Sarjoina: Instrumentit voidaan pakata erityisiin instrumenttiastioihin tai yleiskäyttöisiin sterilointiastioihin. Kääri astiat
asianmukaisella tavalla.
Varmista, että leikkuureunat on suojattu, timanttiterät vedetty sisään kahvaansa ja herkissä kärjissä on suojatulpat, jos
sellaiset on instrumentin mukana toimitettu.

Sterilointi:

Ensisijainen sterilointimenetelmä on höyrytys autoklavointipussissa.
Ainoastaan puhdistetut ja desinﬁoidut tuotteet voidaan steriloida.
Käytä joko CE-merkittyä tai validoitua tyhjiömenetelmäistä autoklavointia – noudata aina instrumentin valmistajan ohjeita.
Jos steriloit useita instrumentteja yhdessä autoklavointijaksossa, varmista, että steriloinnille asetettu
enimmäiskuormitus ei ylity.
Steriloitavien instrumenttien on oltava kuivat.
Lämpötila ei saa olla yli 170 °C.
Huomaa: Seuraava sterilointisykli on validoitu:
1) lämpötila 126 °C, pitoaika 26 min ja
2) lämpötila 134 °C, pitoaika 3–3,5 min.

Varastointi:

Varmista, että instrumentit ovat kuivia ennen varastointia ja varastoidaan kuivissa, puhtaissa huoneenlämpöisissä

Lisätietoja:

Valmistajan yhteystiedot:

Duckworth & Kent Ltd
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL
United Kingdom
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Puh: +44 (0)1462 893254
Sähköposti: info@duckworth-and-kent.co.uk
www.duckworth-and-kent.com
Katso esitteistä paikallisen edustajan puhelinnumero ja osoite

