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Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν στην επανεπεξεργασία όλων των επαναχρησιμοποιήσιμων ιατρικών συσκευών που διατίθενται από 
την Duckworth & Kent Ltd, εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στη συσκευασία του προϊόντος. Αυτές οι οδηγίες προορίζονται 
για χρήση μόνο από άτομα με τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις και ανάλογη εκπαίδευση.

Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να συνοδεύονται από πρόσθετες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την αποσυναρμολόγηση ή την 
αλληλεπίδραση με άλλα προϊόντα.
Οι εν λόγω πληροφορίες θα εσωκλείονται στα συγκεκριμένα προϊόντα και θα συμπληρώνουν αυτές τις οδηγίες.

Η Duckworth & Kent Ltd. έχει επικυρώσει τις ακόλουθες οδηγίες και τις θεωρεί ΕΠΑΡΚΕΙΣ για την προετοιμασία μιας ιατρικής 
συσκευής για επαναχρησιμοποίηση. Είναι ευθύνη του αρμόδιου επεξεργασίας να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία που εκτελείται υπό 
πραγματικές συνθήκες με χρήση εξοπλισμού, υλικών και προσωπικού στις εγκαταστάσεις του έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Αυτό απαιτεί επικύρωση και συνήθη έλεγχο της διαδικασίας. Ομοίως, οποιαδήποτε απόκλιση του αρμοδίου επεξεργασίας από 
τις συστάσεις που δίνονται θα πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα ως προς την αποτελεσματικότητα και τις πιθανές αρνητικές της 
συνέπειες. Όλες οι διαδικασίες καθαρισμού και αποστείρωσης απαιτούν επικύρωση στο σημείο χρήσης. Η αποτελεσματικότητά 
τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν είναι δυνατόν παρά να δοθούν οδηγίες σχετικά με τον κατάλληλο καθαρισμό και 
την αποστείρωση της συσκευής.

Το παρόν έγγραφο ήταν επικαιροποιημένο τη στιγμή της εκτύπωσης. Επικοινωνήστε με την Duckworth & Kent Ltd. για να 
βεβαιωθείτε πως έχετε τις επικαιροποιημένες Οδηγίες για Επανεπεξεργασία.

Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα προϊόντα διατίθενται από την Duckworth & Kent Ltd. μη αποστειρωμένα και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αφού καθαριστούν, απολυμανθούν και αποστειρωθούν.

Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα προϊόντα δεν πρέπει να αποστειρώνονται στη συσκευασία παράδοσης.

Γενικές παρατηρήσεις:

Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των κατασκευαστών σχετικά με τη χρήση απορρυπαντικών, απολυμαντικών και 
καθαριστικών παραγόντων.
Όταν είναι δυνατόν, αποφεύγετε τη χρήση ανόργανων οξέων και σκληρών λειαντικών παραγόντων.

Τα επαναχρησιμοποιούμενα εργαλεία της Duckworth & Kent Ltd είναι χειρουργικά εργαλεία ακριβείας και ο χειρισμός τους απαιτεί μέγιστη 
προσοχή ανά πάσα στιγμή, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημία.

Τα εργαλεία με μακρύ, στενό σωληνίσκο, αρθρώσεις και τυφλές τρύπες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό.

Σε κανένα τμήμα της διαδικασίας δεν επιτρέπεται υπέρβαση των 170°C.

ΗΝ εφαρμόζετε κύκλο υπερήχων σε συσκευές με λεπίδες με διαμάντι ή λεπτές ευαίσθητες άκρες, όπως άγκιστρα και καθετήρες.
Κατά την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, να χειρίζεστε πάντα τον εξοπλισμό με προσοχή και να φοράτε ρουχισμό, γάντια 
και γυαλιά ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες υγείας και ασφάλειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Η επαναλαμβανόμενη επεξεργασία έχει ελάχιστη επίδραση σε αυτά τα εργαλεία.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το τέλος του κύκλου ζωής καθορίζεται από τη φθορά και τις ζημιές που οφείλονται στη χρήση.

Oποιοιδήποτε περιορισμοί στον αριθμό των κύκλων επεξεργασίας θα γνωστοποιούνται με τη διάθεση του εργαλείου.

Περιορισμοί 
επανεπεξεργασίας:

Εφόσον είναι εφικτό, μην αφήνετε αίμα, υπολείμματα ή σωματικά υγρά να ξεραθούν πάνω στα εργαλεία. Για βέλτιστα αποτελέσματα και 
για να παρατείνετε τη ζωή του εργαλείου, προβείτε στην επανεπεξεργασία αμέσως μετά τη χρήση. Εάν η άμεση επανεπεξεργασία δεν είναι 
δυνατή, χρησιμοποιήστε έναν ενζυματικό αφρό καθαρισμού σε σπρέι για να εμποδίσετε τις ακαθαρσίες να ξεραθούν και απομακρύνετε τις 
μεγάλες ποσότητες με ένα πανί/ χαρτί μίας χρήσης.

Σημείο χρήσης:

Εάν παρέχονται, βεβαιωθείτε πως τα προστατευτικά καλύμματα και τα προστατευτικά έχουν τοποθετηθεί στις συσκευές.

Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα κοπής είναι προστατευμένα και οι λεπίδες με διαμάντι βρίσκονται μέσα στη λαβή τους.

Περιορισμός και μεταφορά:

Προβείτε στην επανεπεξεργασία όλων των εργαλείων μόλις αυτό καταστεί εφικτό σε πρακτικό επίπεδο μετά τη χρήση.

Αποσυναρμολογήστε μόνο όταν χρειάζεται, χωρίς να κάνετε χρήση εργαλείων, εκτός εάν παρέχονται από τον κατασκευαστή για τον 
συγκεκριμένο σκοπό. Όταν απαιτούνται οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση, αυτές παρέχονται μαζί με τη συσκευή.

Για να αφαιρέσετε αίμα, υπολείμματα ή σωματικά υγρά χρησιμοποιήστε μια αρκετά μαλακή βούρτσα, προκειμένου να μην 
προκαλέσετε ζημιές σε ευαίσθητες άκρες ή μύτες.

Προετοιμασία για τον 
καθαρισμό:

Συνιστούμε τη χρήση απιονισμένου απορρυπαντικού στο λουτρό υπερήχων και χρήση κύκλου υπερήχων 5 λεπτών.
Αποφύγετε τη χρήση προϊόντων που περιέχουν οξέα για τον καθαρισμό των εργαλείων D&K και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες 
χρήσης του παρασκευαστή του απορρυπαντικού και του κατασκευαστή του πλυντηρίου.

Προσέξτε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος καθαρισμού δεν ενδείκνυται για όλα τα προϊόντα της σειράς Duckworth & Kent Ltd. Εργαλεία 
ή συσκευές με  ευαίσθητα άκρα, ιδίως μερικά άγκιστρα, καθετήρες και μαχαίρια με διαμάντι δεν συνιστώνται για κύκλο πλύσης με 
υπερήχους.

Καθαρισμός: Με υπερήχους
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Όταν ετοιμάζετε τα εργαλεία για καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και ότι τα εργαλεία βρίσκονται σε χαλαρή 
κατάσταση (ξεκλείδωτες κλειδαριές, ανοιχτοί μεντεσέδες κ.λπ.).

Τοποθετήστε με προσοχή τα βαριά εργαλεία στον πάτο των δοχείων, φροντίζοντας να μην υπερφορτώσετε τα καλάθια πλυσίματος.

Τοποθετήστε τις συσκευές με κοίλες επιφάνειες (π.χ. ξέστρες) ανάποδα για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση νερού στην κοίλη επιφάνεια.

Εφόσον παρέχονται κατάλληλα εξαρτήματα προσαρμογέα έκπλυσης, χρησιμοποιήστε τα για να ξεπλύνετε το εσωτερικό των εργαλείων ή 
συσκευών που διαθέτουν αυλούς ή σωληνίσκους.
Βεβαιωθείτε ότι οι αυλοί και οι σωληνίσκοι έχουν απρόσκοπτη ροή πριν από την τοποθέτηση προσαρμογέων έκπλυσης, για να 
διασφαλίσετε σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση.

Συνιστάται θερμική απολύμανση (τουλάχιστον 1 λεπτό στους 90°C) για να μειώνεται ο κίνδυνος υπολειμμάτων του απολυμαντικού 
προϊόντος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απολυμαντικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού στην ετικέτα.

Βεβαιωθείτε ότι στο τελικό στάδιο έκπλυσης χρησιμοποιείται μαλακό, πρόσφατα απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό που είναι 
αποστειρωμένο ή έχει ελεγθεί για βακτηριακές ενδοτοξίνες.

Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα μηχανήματα πλύσης-απολύμανσης ή μηχανήματα με σήμανση CE και μη ιονίζοντες παράγοντες 
καθαρισμού και απορρυπαντικά με περιορισμένο σχηματισμό αφρού, τηρώντας τις οδηγίες χρήσης, τις προειδοποιήσεις, τις 
συγκεντρώσεις και τους προτεινόμενους κύκλους του κατασκευαστή.

Κατά την εκφόρτωση ελέγχετε τους σωληνίσκους, τις τρύπες κ.λπ. και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ορατές ακαθαρσίες έχουν απομακρυνθεί 
πλήρως. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τον κύκλο ή επαναλάβετε τον χειρωνακτικό καθαρισμό.

Σημείωση: Ο αυτοματοποιημένος καθαρισμός μπορεί να μην είναι κατάλληλος για όλους τους αυλούς και τους σωληνίσκους, οπότε 
προβείτε σε χειρωνακτικό καθαρισμό με πιστόλι εκτόξευσης νερού, εφόσον υπάρχει, και κατάλληλη βούρτσα που φτάνει σε όλο το βάθος 
του σχετικού τμήματος του εργαλείου. Μετά τον χειρωνακτικό καθαρισμό, περάστε όλες τις συσκευές από έναν αυτοματοποιημένο κύκλο 
καθαρισμού για να επιτύχετε την απολύμανση.

Σημείωση: Αυτές οι οδηγίες έχουν επικυρωθεί με τη χρήση ενός επικυρωμένου κύκλου πλύσης-απολύμανσης που συμπεριλαμβάνει 
ψυχρές εκπλύσεις στους 30ºC, έναν κύκλο απορρυπαντικού και έναν κύκλο έκπλυσης, έναν κύκλο απολύμανσης που λειτουργεί 
σε θερμοκρασία 90°C για ελάχιστο χρόνο συγκράτησης 1 λεπτού και κύκλο στεγνώματος 20 λεπτών. Το απορρυπαντικό που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το Lancerzyme, ένα καθαριστικό για μεταλλικές χειρουργικές συσκευές το οποίο ξεπλύθηκε με αποστειρωμένο 
νερό.

Καθαρισμός: Αυτόματος

Μέθοδος:

1. Ξεπλύνετε το εργαλείο για να απομακρυνθούν οι υπερβολικές ακαθαρσίες.

2. Βυθίστε ολόκληρο το εργαλείο σε διάλυμα απορρυπαντικού με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 30°C.

3. Συνιστάται ο καθαρισμός του εργαλείου όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά τη χρήση, ωστόσο όταν υπάρχει ξερό αίμα, ιστός, 
αλατούχο διάλυμα ή ιξωδοελαστικό υλικό, συνιστάται εμπότιση του εργαλείου μέσα στο διάλυμα του απορρυπαντικού για 30 λεπτά.

4. Χρησιμοποιώντας μια βούρτσα, πλύνετε και τρίψτε με δύναμη εφαρμόζοντας απορρυπαντικό διάλυμα σε όλες τις επιφάνειες και 
εξασφαλίζοντας ότι οι αρθρωτές συσκευές καθαρίζονται και στην ανοιχτή και στην κλειστή θέση.

5. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί αέρας στο εσωτερικό εργαλείων με αυλούς και σωληνίσκους και 
ότι το απορρυπαντικό καλύπτει όλες τις επιφάνειες. Αυτά τα εργαλεία θα πρέπει επίσης να εκπλένονται με άφθονο καθαρό 
απορρυπαντικό διάλυμα τουλάχιστον 3 φορές.

6. Μετά το πέρας του χειρωνακτικού καθαρισμού, ξεπλύνετε το εργαλείο τουλάχιστον 3 φορές. Βεβαιωθείτε ότι το τρεχούμενο νερό 
περνά μέσα από τους σωληνίσκους και ότι οι τυφλές τρύπες γεμίζουν επανειλημμένα και αδειάζουν.

Καθαρισμός: Χειρωνακτικός
Συσκευές γενικής χρήσης

Μέθοδος:

1. Ξεπλύνετε το εργαλείο για να απομακρυνθούν οι υπερβολικές ακαθαρσίες.

2. Εκτείνετε τη λεπίδα με διαμάντι από τη λαβή και σκουπίστε απαλά τη λεπίδα από το πίσω μέρος ως το άκρο με ένα μαντηλάκι 
εμποτισμένο με απορρυπαντικό.
Σημείωση: ΔΕΝ θα συνιστούσαμε τη χρήση οποιουδήποτε είδους βούρτσας στη λεπίδα με διαμάντι.

3. Γυρίστε τη λεπίδα με διαμάντι ξανά μέσα στη λαβή της (εφόσον έχετε αυτήν την επιλογή ) και βυθίστε πλήρως τη συσκευή σε 
απορρυπαντικό διάλυμα με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 30°C.

4. Συνιστάται ο καθαρισμός του εργαλείου όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά τη χρήση, ωστόσο όταν υπάρχει ξερό αίμα, ιστός, 
αλατούχο διάλυμα ή ιξωδοελαστικό υλικό, συνιστάται εμπότιση του εργαλείου μέσα στο διάλυμα του απορρυπαντικού για 30 λεπτά.

5. Χρησιμοποιώντας βούρτσα, πλύνετε και τρίψτε διεξοδικά, εφαρμόζοντας το διάλυμα απορρυπαντικού σε όλες τις επιφάνειες.

6. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί αέρας στο εσωτερικό εργαλείων με αυλούς και σωληνίσκους και 
ότι το απορρυπαντικό καλύπτει όλες τις επιφάνειες. Αυτά τα εργαλεία θα πρέπει επίσης να εκπλένονται με άφθονο καθαρό 
απορρυπαντικό διάλυμα τουλάχιστον 3 φορές.

7. Μετά το πέρας του χειρωνακτικού καθαρισμού, ξεπλύνετε το εργαλείο με καθαρό νερό τουλάχιστον 3 φορές. Βεβαιωθείτε ότι το 
τρεχούμενο νερό περνά μέσα από τους σωληνίσκους και ότι οι τυφλές τρύπες γεμίζουν επανειλημμένα και αδειάζουν.

Καθαρισμός: Χειρωνακτικός 
Μαχαίρια με διαμάντι

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προξενούνται ζημιές στις ευαίσθητες άκρες/ μύτες των εργαλείων από τη χρήση 
σκληρής βούρτσας, σύρματος καθαρισμού ή την άσκηση υπερβολικής δύναμης.

Ο χειρωνακτικό καθαρισμός δεν συνιστάται εάν υπάρχει διαθέσιμο αυτόματο πλυντήριο-απολυμαντήριο. Εάν αυτός ο εξοπλισμός 
δεν είναι διαθέσιμος, εφαρμόστε τις ακόλουθες διαδικασίες:

Καθαρισμός: Χειρωνακτικός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απολυμαντικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού στην ετικέτα.

Μετά το πέρας της χειρωνακτικής απολύμανσης, ξεπλύνετε το εργαλείο με φρέσκο απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό τουλάχιστον 3 
φορές. Βεβαιωθείτε ότι το τρεχούμενο νερό περνά μέσα από τους σωληνίσκους και ότι οι τυφλές τρύπες γεμίζουν επανειλημμένα και 
αδειάζουν. Επαναλάβετε ολόκληρη τη χειρωνακτική διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης εάν το τελευταίο διάλυμα έκπλυσης 
δεν είναι διαυγές ή εάν υπάρχουν ακόμη ορατές ακαθαρσίες στη συσκευή.

Απολύμανση: Χειρωνακτική

Όταν το στέγνωμα εκτελείται στο πλαίσιο ενός κύκλου πλύσης και απολύμανσης, η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
170°C.

Μπορείτε να στεγνώσετε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας φιλτραρισμένο πεπιεσμένο αέρα.

Drying:

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα χειρουργικού λιπαντικού στους μεντεσέδες.

Απορρίψτε τα στομωμένα ή κατεστραμμένα εργαλεία.

Έλεγχος συντήρησης:

Εξετάστε οπτικά και βεβαιωθείτε ότι:

- όλα τα εργαλεία δεν φέρουν ζημιές και φθορές.
- τα αιχμηρά άκρα είναι απαλλαγμένα από γδαρσίματα και παρουσιάζουν συνεχή ακμή.
- οι σιαγόνες και τα δόντια ευθυγραμμίζονται σωστά.
- όλα τα αρθρωτά εργαλεία εκτελούν ομαλές κινήσεις χωρίς υπερβολικό τζόγο.
- οι μηχανισμοί που κλειδώνουν (όπως οι καστάνιες) ασφαλίζουν με ασφάλεια και κλείνουν εύκολα.
- τα μακριά, λεπτά εργαλεία δεν είναι παραμορφωμένα.
- τα μέρη των εξαρτημάτων ταιριάζουν και εφαρμόζουν σωστά μεταξύ τους.
- όταν τα εργαλεία αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συγκροτήματος, ελέγξτε τη συναρμολόγηση με τα αντίστοιχα εξαρτήματα.

Αφαιρέστε για επισκευή ή αντικατάσταση τυχόν στομωμένα, φθαρμένα, σπασμένα ή κατεστραμμένα εργαλεία.
Αν υπάρχουν ακόμη ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ορατές ακαθαρσίες ή υγρά, επιστρέψτε τη συσκευή για επανάληψη της απολύμανσης.

Σημείωση: Όταν μια συσκευή επιστρέφεται στον κατασκευαστή/ προμηθευτή, η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να έχει υποβληθεί σε 
απολύμανση και αποστείρωση και να συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Έλεγχος και Λειτουργία:

Μεμονωμένη: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινό υλικό συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι αρκετά μεγάλη και ότι 
χωράει τη συσκευή χωρίς να πιέζει τα παρεμβύσματα.

Σε σύνολα: οι συσκευές μπορούν να φορτωθούν σε αποκλειστικές κασέτες συσκευών ή σε δίσκους αποστείρωσης γενικής χρήσης. 
Τυλίξτε τους δίσκους χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο

Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα κοπής είναι προστατευμένα, οι λεπίδες με διαμάντι έχουν αναδιπλωθεί μέσα στη λαβή τους και ότι τα 
παρεχόμενα προστατευτικά καπάκια είναι τοποθετημένα στις ευαίσθητες άκρες.

Συσκευασία:

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι στεγνές πριν από την αποθήκευση και ότι αποθηκεύονται σε ξηρές, καθαρές συνθήκες σε 
θερμοκρασία δωματίου.

Αποθήκευση:

Η υγρή θερμότητα (ατμός) σε σακούλες αυτόκαυστου αποτελεί την προτιμότερη μέθοδο αποστείρωσης.

Μόνο τα προϊόντα που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί μπορούν να αποστειρωθούν.

Χρησιμοποιείτε αυτόκαυστο κενού είτε με σήμανση CE είτε πιστοποιημένο, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της 
συσκευής.
Όταν αποστειρώνετε πολλά εργαλεία σε έναν κύκλο αυτόκαυστου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε το μέγιστο όριο φόρτωσης του 
αποστειρωτή.
Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία είναι στεγνά πριν από την αποστείρωση.

Μην υπερβαίνετε τη θερμοκρασία των 170°C.

Σημείωση: Εγκεκριμένος κύκλος αποστείρωσης:
1) σε θερμοκρασία 126°C με χρόνο συγκράτησης 26 λεπτών και
2) σε θερμοκρασία 134°C με χρόνο συγκράτησης 3-3,5 λεπτά.

Αποστείρωση:

Πρόσθετες πληροφορίες:

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

Τηλ.:  +44 (0)1462 893254 
Email: info@duckworth-and-kent.co.uk
www.duckworth-and-kent.com

Ανατρέξτε στα φυλλάδια για το τηλέφωνο και τη διεύθυνση του τοπικού αντιπροσώπου 

Επικοινωνία με τον 
κατασκευαστή:
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