Titanium Reusable Ophthalmic Instrument Manufacturer

Apdorojimo rekomendacijos
„Duckworth & Kent Ltd“ daugkartinio naudojimo chirurginiai prietaisai

Kalba – lietuvių

Bendrosios pastabos

Toliau pateikiamos visų „Duckworth & Kent Ltd“ pristatomų daugkartinio naudojimo medicininių prietaisų apdorojimo
rekomendacijos, nebent kitaip nurodoma ant produkto pakuotės. Šie nurodymai skirti reikiamų žinių turintiems ir tinkamai
išmokytiems asmenims.
Su kai kuriais produktais gali būti pateikiama papildomos informacijos dėl išmontavimo ar naudojimo su kitais produktais.
Tokia informacija bus pridedama prie konkrečių produktų ir tai yra šią instrukciją papildanti informacija.
Pateiktus nurodymus „Duckworth & Kent Ltd“ patvirtino kaip TINKAMUS medicininį prietaisą ruošiant pakartotiniam naudojimui.
Norėdamas pasiekti norimo rezultato, prietaisus apdorojantis asmuo privalo užtikrinti, kad jie būtų apdorojami naudojant tinkamą
įrangą, medžiagas bei personalą. Dėl to procesą reikia tikrinti bei reguliariai stebėti. Bet kokius apdorojančio asmens nukrypimus
nuo pateiktų nurodymų reikia tinkamai įvertinti dėl veiksmingumo bei galimų nepageidaujamų pasekmių. Visus valymo ir
sterilizavimo procesus reikia vertinti naudojimo vietoje. Jų veiksmingumas priklauso nuo daugelio veiksnių, todėl galima pateikti tik
bendras rekomendacijas dėl tinkamo prietaiso valymo ir sterilizavimo.
Spausdinimo metu šiame dokumente buvo pateikiama naujausia informacija. Kad būtumėte tikri, ar turite naujausias apdorojimo
rekomendacijas, susisiekite su „Duckworth & Kent Ltd“.
Jei kitaip nenurodoma, iš „Duckworth & Kent Ltd“ pristatyti produktai yra nesterilūs ir juos naudoti galima tik atlikus valymo,
dezinfekavimo ir sterilizavimo procesus.
Jei kitaip nenurodoma, produktai neturi būti sterilizuojami pristatymo pakuotėje.

ĮSPĖJIMAI

Laikykitės naudojamų teršalų šalinimo, dezinfekavimo ir valymo priemonių gamintojų pateikiamų nurodymų ir įspėjimų.
Jei įmanoma, venkite naudoti mineralines rūgštis ir šiurkščias, abrazyvines priemones.
„Duckworth & Kent Ltd“ yra daugkartinio naudojimo tikslieji chirurginiai prietaisai. Kad jie nebūtų pažeisti, juos naudojant reikia būti
labai atsargiems.
Valymo metu ypatingą dėmesį reikia skirti prietaisams su ilgomis, siauromis kaniulėmis, lankstais ir aklinosiomis angomis.
Proceso metu negalima viršyti 170 °C temperatūros.
Ultragarsu NEAPDOROKITE jokių prietaisų su deimantiniais ašmenimis ar smulkiais, jautriais galiukais, pavyzdžiui, kabliukų ir
zondų.
Pastaba. Apdorodami medicininius prietaisus visada būkite atsargūs, vilkėkite apsauginius drabužius, mūvėkite pirštines ir
naudokite akių apsaugą, kaip nurodoma vietinėse sveikatos apsaugos ir saugumo procedūrose.

Apdorojimo apribojimai

Pakartotinis apdorojimas šiems prietaisams daro minimalią įtaką.
Tarnavimo pabaigos laikas įprastai nustatomas pagal nusidėvėjimo lygį naudojimo metu bei atsiradusius pažeidimus.
Jei taikoma konkreti apdorojimo ciklų skaičiaus riba, ji turi būti nurodoma su prietaisu.

Naudojimo vieta

Jei įmanoma, neleiskite, kad kraujas, nešvarumai ar kūno skysčiai pridžiūtų prie prietaisų. Tam, kad rezultatai būtų geri ir prietaisas
ilgiau tarnautų, apdorokite iškart po panaudojimo. Jei iškart apdoroti neįmanoma, tam, kad nešvarumai nepridžiūtų, naudokite
fermentinių putų purškiklį, o nešvarumus nuvalykite vienkartine šluoste / popierine servetėle.

Laikymas ir
transportavimas

Jei pridedami, ant prietaisų uždėkite apsauginius dangtelius ir apsaugas.

Paruošimas valyti

Visus prietaisus apdorokite kuo greičiau po panaudojimo, kiek tai praktiškai įmanoma.

Įsitikinkite, kad pjovimo kraštai apsaugoti, o deimantiniai ašmenys įtraukti į jų rankenas.

Išmontuokite tik jei skirta išmontuoti ir nenaudokite jokių įrankių, nebent juos pristatė gamintojas. Jei reikia išmontavimo instrukcijų,
jos pateikiamos su prietaisais.
Kraują, nešvarumus ar kūno skysčius pašalinkite šepetėliu minkštais šereliais. Jis turi būti pakankamai minkštas, kad nepažeistų
jautrių galiukų.

Valymas ultragarsu

Ultragarsinėje vonelėje rekomenduojame naudoti nejoninį ploviklį ir rekomenduojame taikyti 5 minučių ultragarsinį ciklą.
Valydami „D&K“ prietaisus venkite visų rūgšties pagrindu pagamintų produktų ir visada laikykitės ploviklio gamintojo bei mechaninio
valiklio gamintojo rekomendacijų.
Būkite atsargūs, nes šis valymo būdas tinka ne visiems „Duckworth & Kent Ltd“ prietaisams. Ultragarsinis ciklas
nerekomenduojamas prietaisams su jautriais galiukais, ypač kai kuriems kabliukams ir zondams bei deimantiniams peiliams.
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Automatinis valymas

Ruošdami prietaisus valyti įsitikinkite, kad jie vienas kito neliečia ir prietaisai yra atlaisvinti (ﬁksatoriai atkabinti, lankstai atidaryti ir
pan.).
Sunkius prietaisus atsargiai sudėkite į talpyklų dugną. Būkite atsargūs, kad neperkrautumėte plovimo krepšių.
Įgaubtus prietaisus (pvz., kiuretes) dėkite nusuktus žemyn, kad įgaubtose vietose nesikauptų vanduo.
Jei įmanoma, prietaisų su liumenais ar kaniulėmis vidų plaukite naudodami tinkamus plovimo adapterio priedus.
Prieš tvirtindami plovimo adapterius įsitikinkite, kad srautas liumenais ir kaniulėmis yra apribotas, nes taip užtikrinamas kruopštus
išvalymas ir dezinfekavimas.
Kad neliktų dezinfekavimo priemonės likučių, rekomenduojama dezinfekuoti terminiu būdu (bent 1 minutę 90 °C temp.).
Dezinfekavimo tirpalą reikia naudoti pagal gamintojo nurodymus etiketėje.
Galutiniame skalavimo etape naudokite minkštą, šviežiai distiliuotą arba dejonizuotą vandenį, kuris yra sterilus arba kuriame
kontroliuojamas bakterinių endotoksinų kiekis.
Naudokite tik CE ženklą turinčias arba patvirtintas plovimo-dezinfekavimo mašinas ir mažai putojančias, nejonizuojančias valymo
priemones ir ploviklius, laikydamiesi gamintojo naudojimo nurodymų, įspėjimų, koncentracijų bei rekomenduojamų ciklų.
Iškraudami patikrinkite, ar iš visų kaniulių, angų ir kt. pasišalino matomi nešvarumai. Jei reikia, ciklą pakartokite arba išvalykite
rankomis.
Pastaba.

Pastaba.

Valymas rankomis
ĮSPĖJIMAS

Reikia būti atsargiems, kad kieti šepečiai, šveitimo priemonės ar didelė jėga nepažeistų jautrių prietaisų galiukų.

Valymas rankomis
Bendrojo pobūdžio prietaisai

Metodas

Jei naudojamas automatinis plovimo-dezinfekavimo prietaisas, rankomis valyti nerekomenduojama. Jei įrangos nėra, taikykite šiuos
procesus:

1. Iš prietaiso išplaukite nešvarumus.
2. Visą prietaisą įmerkite į plovimo tirpalą, kurio temperatūra neviršija 30 °C.
3. Prietaisą rekomenduojama valyti kuo greičiau po panaudojimo, tačiau jei kraujas, audiniai, ﬁziologinis tirpalas ar viskoelastinė
medžiaga pridžiuvo, prietaisą rekomenduojama 30 minučių pamirkyti plovimo tirpale.
4. Šepetėliu nuvalykite ir naudodami plovimo tirpalą stipriai nušveiskite visus paviršius, kad lankstiniai prietaisai būtų švarūs tiek
atidarytoje, tiek uždarytoje padėtyse.
5. Svarbu įsitikinti, kad prietaisų su liumenais ar kaniulėmis viduje neliko oro ir kad ploviklis padengė visus paviršius. Šiuos
prietaisus švariu plovimo tirpalu reikia plauti mažiausiai 3 kartus.
6. Išvalę rankomis, prietaisą skalaukite mažiausiai 3 kartus. Įsitikinkite, kad tekantis vanduo prabėga pro kaniules, o aklinosios
angos nuolat prisipildo ir ištuštėja.

Valymas rankomis
Deimantiniai peiliai

Metodas
1. Iš prietaiso išplaukite nešvarumus.
2. Iš rankenos ištraukite deimantinius ašmenis ir švelniai nuo pagrindo link galiuko nuvalykite plovikliu suvilgyta šluoste.
Pastaba. Deimantinių ašmenų NEREKOMENDUOJAME valyti jokiu šepetėliu.
3. Deimantinius ašmenis sutraukite atgal į rankeną (jei tai įmanoma) ir visą prietaisą įmerkite į plovimo tirpalą, kurio temperatūra
neviršija 30 °C.
4. Prietaisą rekomenduojama valyti kuo greičiau po panaudojimo, tačiau jei kraujas, audiniai, ﬁziologinis tirpalas ar viskoelastinė
medžiaga pridžiuvo, prietaisą rekomenduojama 30 minučių pamirkyti plovimo tirpale.
5. Šepetėliu nuplaukite ir stipriai nušveiskite visus paviršius, naudodami plovimo tirpalą.
6. Svarbu įsitikinti, kad prietaisų su liumenais ar kaniulėmis viduje neliko oro ir kad ploviklis padengė visus paviršius. Šiuos
prietaisus švariu plovimo tirpalu reikia plauti mažiausiai 3 kartus.
7. Išvalę rankomis, prietaisą švariame vandenyje skalaukite mažiausiai 3 kartus. Įsitikinkite, kad tekantis vanduo prabėga pro
kaniules, o aklinosios angos nuolat prisipildo ir ištuštėja.
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Dezinfekavimas rankomis

Dezinfekavimo tirpalą reikia naudoti pagal gamintojo nurodymus etiketėje.
Dezinfekavę rankomis, prietaisą šviežiai distiliuotame arba dejonizuotame vandenyje skalaukite mažiausiai 3 kartus. Įsitikinkite,
kad tekantis vanduo prabėga pro kaniules, o aklinosios angos nuolat prisipildo ir ištuštėja. Jei paskutinio skalavimo metu naudotas
tirpalas nėra skaidrus arba prietaise vis dar matosi nešvarumų, visą valymo ir dezinfekavimo rankomis procesą pakartokite.

Džiovinimas

Plovimo-dezinfekavimo prietaise vykdant džiovinimo procesą, neviršykite 170 °C.
Produktus galima džiovinti ﬁltruotu suslėgtuoju oru.

Priežiūra ir tikrinimas

Lankstus sutepkite nedideliu chirurginio tepalo kiekiu.
Atšipusius ar pažeistus prietaisus išmeskite.

Patikra ir veikimas

Apžiūrėkite ir patikrinkite:
- ar prietaisai nėra pažeisti ir nusidėvėję;
- ar pjaustymo kraštai nėra įlenkti ir yra vientisi;
- ar griebtuvai ir dantukai tinkamai susilygiuoja;
- ar lankstiniai prietaisai sklandžiai juda ir nėra per didelio laisvumo;
- ar ﬁksavimo mechanizmai (pvz., reketai) tvirtai užsiﬁksuoja ir lengvai užsidaro;
- ar ilgi, ploni prietaisai nėra deformuoti;
- ar visos dalys tinka ir tinkamai susimontuoja su atitinkamais komponentais;
- jei prietaisas yra didesnio bloko dalis, patikrinkite suderinamumą su atitinkamais komponentais.
Išimkite ir sutvarkykite arba pakeiskite visus atšipusius, nusidėvėjusius, sulūžusius ar pažeistus prietaisus.
Jei matosi BET KOKIŲ nešvarumų ar skysčių, prietaisą iš naujo dezinfekuokite.
Pastaba. Jei prietaisą ketinama grąžinti gamintojui / tiekėjui, prietaisą BŪTINA nukenksminti ir sterilizuoti bei pridėti susijusius
dokumentuotus įrodymus.

Pakuotė

Atskirai: galima naudoti standartines pakavimo medžiagas. Įsitikinkite, kad pakuotė pakankamai didelė, kad įdėjus prietaisą nebūtų
pažeistos siūlės.
Rinkiniais: prietaisus galima sudėti į specialius prietaisų padėklus arba bendrosios paskirties sterilizavimo padėklus. Padėklus
apvyniokite taikydami tinkamą būdą.
Patikrinkite, ar pjaustymo kraštai yra apsaugoti, ar deimantiniai ašmenys sutraukti į jų rankenas, o apsauginiai dangteliai (jei yra)
uždėti ant galiukų.

Sterilizavimas

Rekomenduojamas sterilizavimo būdas yra drėgnas karštis (garai) autoklavuoti tinkamuose maišuose.
Sterilizuoti galima tik tuos produktus, kurie buvo išvalyti ir dezinfekuoti.
Naudokite CE ženklą turintį ar kitą patvirtintą vakuuminį autoklavą. Būtinai laikykitės mašinos gamintojo nurodymų.
Sterilizuodami kelis prietaisus viename autoklavo cikle užtikrinkite, kad nebūtų viršyta didžiausia sterilizavimo prietaiso apkrova.
Prieš sterilizuodami įsitikinkite, kad prietaisai yra sausi.
Neviršykite 170 °C.
Pastaba. Sterilizavimo ciklas:
1) 126 °C temperatūra ir 26 minučių laikymo trukmė;
2) 134 °C temperatūra ir 3–3,5 minučių laikymo trukmė buvo patvirtinta.

Sandėliavimas

Prieš sandėliuodami patikrinkite, ar prietaisai sausi. Laikykite sausoje, švarioje vietoje patalpos temperatūroje.

Papildoma informacija

Gamintojo kontaktiniai
duomenys

Duckworth & Kent Ltd
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL
United Kingdom
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Tel. +44 (0)1462 893254
El. p. info@duckworth-and-kent.co.uk
www.duckworth-and-kent.com
Vietinių atstovų telefono numerius bei adresus rasite lankstinukuose.

