Titanium Reusable Ophthalmic Instrument Manufacturer

Apstrādes vadlīnijas
Duckworth & Kent Ltd vairākkārt lietojamās ķirurģiskās ierīces

Valoda – latviešu

Vispārējās piezīmes:

Šīs ir visu vairākkārt lietojamo Duckworth & Kent Ltd piegādājamo medicīnisko ierīču apstrādes vadlīnijas, ja uz izstrādājuma
iepakojuma nav norādīts citādi. Šīs instrukcijas paredzētas lietošanai tikai personām ar nepieciešamajām specializētām zināšanām
un apmācību.
Kopā ar noteiktiem izstrādājumiem var tikt nodrošināta papildinformācija par izjaukšanu un mijiedarbību ar citiem izstrādājumiem.
Šāda informācija tiks iekļauta ar konkrētajiem izstrādājumiem un papildina šīs instrukcijas.
Duckworth & Kent Ltd. ir apstiprinājis šīs instrukcijas kā instrukcijas, kuras PALĪDZ sagatavot medicīnisko ierīci atkārtotai lietošanai.
Apstrādātājs paliek atbildīgs par to, ka apstrāde tiek veikta, izmantojot iekārtas, materiālus un iestādes personālu, lai sasniegtu
vēlamos rezultātus. Tam ir nepieciešama validācija un regulāra procesa kontrole. Tāpat, ja apstrādātājs novirzās no sniegtajām
instrukcijām, ir attiecīgi jānovērtē efektivitāte un potenciālās nevēlamās sekas. Visiem tīrīšanas un sterilizācijas procesiem
nepieciešama validācija lietošanas vietā. To efektivitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem, un par ierīču tīrīšanu un sterilizāciju ir
iespējams sniegt tikai vispārējus norādījumus.
Šis dokuments bija aktuāls publicēšanas brīdī; lūdzu, sazinieties ar Duckworth & Kent Ltd., lai pārliecinātos, ka jums ir pieejama
aktuālā apstrādes vadlīniju versija.
Ja nav norādīts citādi, izstrādājumi tiek piegādāti no Duckworth & Kent Ltd. nesterilā veidā, un tos nedrīkst izmantot pirms tīrīšanas,
dezinfekcijas un sterilizācijas veikšanas.
Izstrādājumus nedrīkst sterilizēt iepakojumā, kurā tie tika piegādāti, ja vien tas nav norādīts.

BRĪDINĀJUMI:

Ievērojiet izmantojamo atsārņošanas, dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļu ražotāju instrukcijas un brīdinājumus.
Iespēju robežās neizmantojiet minerālskābes un agresīvus, abrazīvus līdzekļus.
Duckworth & Kent Ltd vairākkārt lietojamās ierīces ir precīzas ķirurģiskās ierīces, un lai izvairītos no bojājumiem, strādājot ar šīm
ierīcēm, jābūt ļoti uzmanīgam.
Ierīces ar garu, šauru kanulu, āķiem un iedobumiem prasa īpašu uzmanību tīrīšanas laikā.
Temperatūra procesa laikā nedrīkst pārsniegt 170 °C.
NELIETOJIET ultraskaņas ciklu ierīcēm ar dimanta asmeņiem vai smalkiem galiem, piemēram, āķiem un zondēm.
Piezīme: apstrādājot medicīniskās ierīces, vienmēr esiet uzmanīgi, lietojiet aizsargapģērbu, cimdus un brilles atbilstoši vietējām
veselības un drošības procedūrām.

Apstrādes ierobežojumi:

Atkārtotai apstrādei ir minimāla ietekme uz šīm ierīcēm.
Darbmūža beigas parasti nosaka nodilums un bojājumi, kas rodas lietošanas gaitā.
Ierīcei norāda jebkurus īpašus ierobežojumus attiecībā uz apstrādes ciklu skaitu.

Lietošanas vieta:

Iespēju robežās neļaujiet asinīm, netīrumiem vai ķermeņa šķidrumiem izžūt uz ierīcēm. Labāku rezultātu sasniegšanai un ierīces
darbmūža pagarināšanai veiciet apstrādi uzreiz pēc lietošanas. Ja apstrādi nevar veikt uzreiz, izmantojiet fermentētu izsmidzināmo
putu tīrītāju, lai neļautu netīrumiem izžūt; noņemiet pārmērīgus netīrumus ar vienreizlietojamu drānu/papīra salveti.

Aizsardzības apvalks un
transportēšana:

Pārliecinieties, ka uz ierīcēm ir uzvilkti aizsardzības vāciņi un aizsargi, ja tādi it nodrošināti.

Sagatavošana tīrīšanai:

Apstrādājiet visas ierīces, tiklīdz tas kļūst praktiski iespējams pēc lietošanas.

Pārliecinieties, ka asas malas ir aizsargātas un dimanta asmeņi ir ievilkti rokturī.

Izjauciet tikai nepieciešamības gadījumā, izmantojot tikai tādus rīkus, kurus ir nodrošinājis ražotājs. Ja nepieciešamas izjaukšanas
instrukcijas, tās tiek sniegtas kopā ar ierīci.
Asiņu, netīrumu vai ķermeņa šķidrumu noņemšanai izmantojiet mīkstu sariņu suku, kura ir pietiekami mīksta, lai nebojātu smalkus
galus.

Tīrīšana: ultraskaņas

Ultraskaņas vannā iesakām izmantot jonus nesaturošu tīrīšanas līdzekli un lietot 5 minūšu ultraskaņas ciklu.
Tīrot D&K ierīces, izvairieties no produktiem uz skābes bāzes un vienmēr ievērojiet tīrīšanas līdzekļa un mehāniskā tīrītāja ražotāja
norādījumus.
Jāievēro piesardzība, jo šāda tīrīšanas metode ir piemērota ne visiem Duckworth & Kent Ltd izstrādājumiem. Ierīcēm ar smalkiem
galiem, jo īpaši dažiem āķiem un zondēm, un dimanta asmeņiem nav ieteicams izmantot ultraskaņas ciklu.
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Tīrīšana: automatizēta

Sagatavojot ierīces tīrīšanai, pārliecinieties, ka tās nesaskaras savā starpā un ierīces ir atbrīvotas (slēdzenes atbloķētas, viras
atvērtas utt.)
Uzmanīgi novietojiet smagas ierīces konteineru dibenā tā, lai nepārslogotu mazgāšanas grozus.
Novietojiet ierīces ar ieliektām virsmām (piem., kiretes) apgrieztas uz leju, lai nepieļautu ūdens uzkrāšanos.
Ja iespējams, izmantojiet atbilstošus skalošanas adaptera stiprinājumus, lai izskalotu ierīces ar lūmeniem vai kanulām.
Lai nodrošinātu pilnīgu tīrīšanu un dezinfekciju, pirms skalošanas adapteru uzstādīšanas pārliecinieties, ka lūmenos un kanulās
plūsma nav ierobežota.
Lai samazinātu dezinfekcijas līdzekļa atlikumu veidošanos, ieteicama termiska dezinfekcija (vismaz 1 minūti pie 90 °C).
Dezinfekcijas šķīdumu var izmantot saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa ražotāja instrukcijām uz etiķetes.
Nodrošiniet, lai pēdējā skalošanas ciklā tiktu izmantots mīksts, maigi destilēts vai dejonizēts ūdens, kurš ir sterils un kurā tiek
kontrolēta endotoksīnu klātbūtne.
Izmantojiet tikai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas, kurās ir CE zīme vai kuras ir validētas, un tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus,
kas maz putojas un nav jonizēti, ievērojot ražotāju lietošanas instrukcijas, brīdinājumus, koncentrācijas un ieteicamos ciklus.
Izņemot, pārliecinieties, ka kanulas, atveres utt. tikušas pilnīgi atbrīvotas no redzamiem netīrumiem. Nepieciešamības gadījumā
atkārtojiet ciklu vai veiciet manuālo tīrīšanu.
Piezīme:

Piezīme:

Tīrīšana: manuāla
BRĪDINĀJUMS

Jāraugās, lai nebojātu ierīču smalkos galus, izmantojot cietas sukas, beršanas līdzekļus vai pārmērīgu spēku.

Tīrīšana: manuāla
Vispārējās ierīces

Metode:

Manuāla tīrīšana nav ieteicama, ja ir pieejama automātiska mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta. Ja šī iekārta nav pieejama,
izmantojiet šādus procesus:

1. Noskalojiet no ierīces pārmērīgus netīrumus.
2. Pilnīgi iegremdējiet ierīci mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, nepārsniedzot 30 °C temperatūru.
3. Ierīci ieteicams tīrīt uzreiz pēc izmantošanas, tomēr, ja asinis, audi, ﬁzioloģiskais šķīdums vai viskoelastika ir izžuvusi, ieteicams
iemērkt ierīci mazgāšanas līdzekļa šķīdumā uz 30 minūtēm.
4. Izmantojot suku, izmazgājiet un enerģiski paberziet visas virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, nodrošinot, ka ierīces ar
virām tiek tīrītas gan atvērtā, gan aizvērtā veidā.
5. Ir svarīgi nodrošināt, lai ierīcēs ar lūmeniem vai kanulām nepaliktu gaiss un mazgāšanas līdzeklis pārklātu visas virsmas. Šīs
ierīces jāskalo ar tīru mazgāšanas līdzekļa šķīdumu vismaz 3 reizes.
6. Pēc manuālās tīrīšanas noskalojiet ierīci vismaz 3 reizes. Nodrošiniet ūdens plūsmu caur kanulām, iedobumu vairākkārtēju
piepildīšanu un iztukšošanu.

Tīrīšana: manuāla
Dimanta naži

Metode:
1. Noskalojiet no ierīces pārmērīgus netīrumus.
2. Izvelciet dimanta asmeni no roktura un maigi noslaukiet asmeni no spala līdz galam ar tīrīšanas salveti.
Piezīme: mēs NEIETEIKTU berzt dimanta asmeni ar jebkāda veida suku.
3. Ievelciet dimanta asmeni rokturī (ja tas ir iespējams) un pilnīgi iemērciet ierīci mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, nepārsniedzot
30 °C temperatūru.
4. Ierīci ieteicams tīrīt uzreiz pēc izmantošanas, tomēr, ja asinis, audi, ﬁzioloģiskais šķīdums vai viskoelastika ir izžuvusi, ieteicams
iemērkt ierīci mazgāšanas līdzekļa šķīdumā uz 30 minūtēm.
5. Izmantojot suku, izmazgājiet un enerģiski paberziet visas virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.
6. Ir svarīgi nodrošināt, lai ierīcēs ar lūmeniem vai kanulām nepaliktu gaiss un mazgāšanas līdzeklis pārklātu visas virsmas. Šīs
ierīces jāskalo ar tīru mazgāšanas līdzekļa šķīdumu vismaz 3 reizes.
7. Pēc manuālās tīrīšanas noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni vismaz 3 reizes. Nodrošiniet ūdens plūsmu caur kanulām, iedobumu
vairākkārtēju piepildīšanu un iztukšošanu.
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Dezinfekcija: manuāla

Dezinfekcijas šķīdumu var izmantot saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa ražotāja instrukcijām uz etiķetes.
Pēc manuālās dezinfekcijas noskalojiet ierīci ar svaigi destilētu vai dejonizētu ūdeni vismaz 3 reizes. Nodrošiniet ūdens plūsmu
caur kanulām, iedobumu vairākkārtēju piepildīšanu un iztukšošanu. Atkārtojiet manuālās tīrīšanas un dezinfekcijas procesu, ja
pēdējoreiz lietotais skalošanas šķidrums ir netīrs vai uz ierīces joprojām redzami netīrumi.

Žāvēšana:

Ja mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas cikla laikā veic žāvēšanu, nepārsniedziet 170 °C temperatūru.
Izstrādājumus var žāvēt, izmantojot ﬁltrētu saspiesto gaisu.

Apkope un pārbaude:

Iesmērējiet virās nelielu daudzumu ķirurģiskās smērvielas.
Izmetiet neasas vai bojātas ierīces.

Pārbaude un
funkcionēšana:

Vizuāli pārbaudiet, vai:
- ierīces nav bojātas vai nodilušas;
- uz asajām malām nav ierobījumu un mala ir nepārtraukta;
- spīles un zobi ir pareizi centrēti;
- visas artikulētās ierīces brīvi kustās bez pārmērīgas brīvkustības;
- bloķēšanas mehānismi (piemēram, sprūdi) droši piestiprināti un viegli aizveras;
- garas, plānas ierīces nav deformētas;
- visas sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas un montētas attiecībā pret pārējām sastāvdaļām;
- ja ierīces ir daļa no lielāka mezgla, pārbaudiet uzstādīšanu attiecībā pret pārējām sastāvdaļām.
Nododiet remontam vai nomaiņai jebkuras neasas, nodilušas, saplaisājušas vai bojātas ierīces.
Ja JEBKĀDI netīrumi vai šķidrumi ir joprojām redzami, atgrieziet ierīci, lai vēlreiz veiktu atsārņošanu.
Piezīme: ja ierīce tiek atgriezta ražotājam/piegādātājam, ierīce OBLIGĀTI jāatsārņo un jāsterilizē un jāpievieno attiecīgi
dokumentēti pierādījumi.

Iepakojums:

Viena ierīce: var izmantot standarta iepakojuma materiālu. Nodrošiniet, lai iepakojums būtu pietiekami liels, lai ierīce, kas tajā
atrodas, nespiestu uz blīvējumiem.
Komplekts: ierīces var ievietot atbilstošās ierīču paplātēs, vai vispārējās nozīmes sterilizācijas paplātēs. Ietiniet paplātes, izmantojot
atbilstošo metodi.
Pārliecinieties, ka asas malas ir aizsargātas, dimanta asmeņi ir ievilkti rokturī un uz smalkiem galiem ir uzstādīti pievienotie
aizsardzības vāciņi.

Sterilizācija:

Mitrs karstums (tvaiks) autoklavējamos maisos ir ieteicamā sterilizācijas metode.
Sterilizēt var tikai iztīrītos un dezinﬁcētos izstrādājumus.
Izmantojiet tikai vakuuma autoklāvu, kuram ir CE zīme vai kurš ir validēts, vienmēr ievērojot iekārtas ražotāja instrukcijas.
Sterilizējot vairākas ierīces vienā autoklāva ciklā, nodrošiniet, lai sterilizācijas iekārtas maksimālā slodze netiktu pārsniegta.
Pirms sterilizācijas ierīcēm jābūt sausām.
Nepārsniedziet 170 °C temperatūru.
Piezīme: Validētais sterilizācijas cikls:
1) 126 °C temperatūra ar izturēšanas laiku 26 minūtes un
2) 134 °C temperatūra ar izturēšanas laiku 3–3,5 minūtes.

Uzglabāšana:

Pirms uzglabāšanas pārliecinieties, ka ierīces ir sausas, un uzglabājiet sausā, tīrā vietā istabas temperatūrā.

Papildu informācija:

Ražotāja kontaktinformācija:

Duckworth & Kent Ltd
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL
United Kingdom
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Tālr.: +44 (0)1462 893254
E-pasts: info@duckworth-and-kent.co.uk
www.duckworth-and-kent.com
Vietējā pārstāvja tālruņa numuru un adresi skatiet brošūrā

