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Poniżej przedstawiono wytyczne dotyczące przygotowania do ponownego użytku wszystkich wyrobów medycznych wielokrotnego 
użytku dostarczanych przez Duckworth & Kent Ltd, o ile innych wytycznych nie umieszczono na opakowaniu produktu. Niniejsze 
instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla osób posiadających wymaganą wiedzę specjalistyczną i przeszkolenie.

Dodatkowe informacje dotyczące demontażu lub interakcji z innymi produktami mogą być przekazane wraz z określonymi 
produktami.
Informacje te są dołączane do konkretnych produktów i stanowią uzupełnienie niniejszych instrukcji.

Poniższe instrukcje zostały zatwierdzone przez Duckworth & Kent Ltd jako ODPOWIEDNIE w zakresie przygotowania wyrobu 
medycznego do ponownego użycia. Do obowiązków osoby obsługującej narzędzia należy dopilnowanie, aby przygotowania 
przeprowadzane przez personel danej placówki z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń i materiałów przynosiły pożądane 
rezultaty. Wymaga to walidacji i rutynowego monitorowania procesu. Również jakiekolwiek odstępstwo osoby przygotowującej 
narzędzia od przekazanych instrukcji powinno zostać właściwie ocenione pod kątem skuteczności i potencjalnych niekorzystnych 
skutków. Wszystkie procesy czyszczenia i sterylizacji wymagają walidacji w miejscu użycia. Ich skuteczność będzie zależała od 
wielu czynników i można zapewnić jedynie ogólne wskazówki w zakresie właściwego czyszczenia i sterylizacji wyrobu.

Niniejszy dokument był aktualny w momencie jego druku; prosimy o kontakt z Duckworth & Kent Ltd w celu uzyskania aktualnych 
wytycznych dotyczących przygotowania narzędzi do ponownego użytku.

O ile nie zaznaczono inaczej, produkty są dostarczane przez Duckworth & Kent Ltd w stanie niesterylnym i nie można ich używać 
bez uprzedniego przeprowadzenia ich czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, produkty nie mogą być sterylizowane w opakowaniu, w którym zostały dostarczone.

Uwagi ogólne:

Postępować zgodnie z instrukcjami i ostrzeżeniami producentów wszelkich stosowanych środków odkażających, dezynfekujących 
i czyszczących.
W miarę możliwości unikać stosowania kwasów mineralnych i środków o właściwościach ściernych.

Urządzenia wielokrotnego użytku Duckworth & Kent Ltd to precyzyjne narzędzia chirurgiczne. Posługiwanie się nimi wymaga zachowania 
najwyższej ostrożności w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

Urządzenia z długą, wąską kaniulą, zawiasami i ślepymi otworami wymagają szczególnej uwagi podczas czyszczenia.

Żadna część procesu nie może się odbywać w temperaturze wyższej niż 170°C.

ZABRONIONE JEST stosowanie cyklu ultradźwiękowego do wyrobów z ostrzami diamentowymi lub drobnymi, delikatnymi końcówkami, 
takich jak haki i sondy.
Uwaga: podczas przygotowywania wyrobów medycznych do ponownego użytku należy zawsze postępować z zachowaniem ostrożności, 
nosić odzież ochronną, rękawice i okulary, zgodnie z lokalnymi procedurami BHP.

OSTRZEŻENIA:

Przygotowanie do ponownego użycia ma minimalny wpływ na wyroby.

Koniec ich przydatności do użytkowania jest zwykle wyznaczany przez ich zużycie i uszkodzenia spowodowane użytkowaniem.

Wskazówki dotyczące ewentualnych ograniczeń liczby cykli przygotowania do ponownego użycia są przekazywane wraz 
z wyrobem.

Ograniczenia dotyczące 
przygotowania do ponownego 
użycia:

Jeśli to możliwe, nie dopuszczać do pozostawiania na wyrobach zaschniętej krwi, zanieczyszczeń lub płynów ustrojowych. Aby uzyskać 
najlepsze rezultaty i przedłużyć żywotność wyrobu, przygotowanie do ponownego użycia przeprowadzać bezpośrednio po użyciu. Jeśli 
nie jest to możliwe, użyć enzymatycznego środka czyszczącego w aerozolu, aby zapobiec zaschnięciu zabrudzeń, usuwając ich nadmiar 
jednorazową ściereczką/papierem.

Miejsce użycia:

W momencie dostarczenia upewnić się, że na wyrobie zamontowano nasadki ochronne i zabezpieczenia.

Upewnić się, że krawędzie tnące są zabezpieczone, a ostrza diamentowe są schowane w uchwycie.

Bezpieczne składowanie 
i transport:

Przygotowanie wszystkich wyrobów do ponownego użycia przeprowadzić tak szybko po użyciu, jak jest to praktycznie możliwe.

Demontować tylko w ściśle określonych przypadkach, bez użycia narzędzi, chyba że zostało to wyraźnie przewidziane przez 
producenta. Jeżeli instrukcja demontażu jest niezbędna, dostarcza się ją wraz z wyrobem.

Do usunięcia krwi, zanieczyszczeń lub płynów ustrojowych używać szczotki z włosiem na tyle miękkim, aby pozwalało uniknąć 
uszkodzenia delikatnych końcówek.

Przygotowanie do 
czyszczenia:

Zalecamy stosowanie niejonowych środków powierzchniowo czynnych do myjek ultradźwiękowych oraz 5-minutowego cyklu 
czyszczenia.
Podczas czyszczenia wyrobów D&K unikać produktów opartych na kwasach i zawsze przestrzegać wytycznych producenta 
detergentu i producenta środka do czyszczenia mechanicznego.

Zachować ostrożność, ponieważ ta metoda czyszczenia nie jest odpowiednia dla wszystkich produktów z asortymentu firmy 
Duckworth & Kent Ltd. Nie zaleca się czyszczenia w myjce ultradźwiękowej wyrobów  o delikatnych końcówkach, a w szczególności 
niektórych haków i sond oraz noży diamentowych.

Czyszczenie: 
Ultradźwiękowe
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Podczas przygotowywania wyrobów do czyszczenia należy dbać o to, by się ze sobą nie stykały i pozostawały w stanie 
zwolnionym (odblokowane zamki, otwarte zawiasy itp.).

Na dole zbiornika ostrożnie umieszczać ciężkie wyroby, nie przeciążając koszy do myjek.

Wyroby o wklęsłych powierzchniach (np. skrobaczki) układać zwrócone do dołu, aby zapobiec gromadzeniu się wody we 
wgłębieniach.

Tam, gdzie to możliwe, użyć odpowiednich nasadek adaptera do płukania, aby przepłukać wnętrze wyrobów za pomocą kanałów 
lub kaniul.
Przed zamontowaniem adapterów do płukania upewnić się, że przepływ przez kanały i kaniule nie jest zakłócony, aby mieć 
pewność, że czyszczenie i dezynfekcja będą dokładne.

Zaleca się dezynfekcję termiczną (co najmniej 1 minuta w temperaturze 90°C) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia pozostałości 
środków dezynfekujących.

Roztwór do dezynfekcji można stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekującego podanymi na etykiecie.

W końcowym etapie płukania koniecznie stosować miękką wodę świeżo destylowaną lub dejonizowaną, która jest sterylna lub 
kontrolowana pod kątem endotoksyn bakteryjnych.

Stosowane myjnie-dezynfektory muszą posiadać oznaczenie CE lub być zatwierdzone. Stosować niskopieniące i niejonizujące 
środki czyszczące i detergenty, przestrzegając instrukcji producenta w zakresie stosowania, ostrzeżeń, stężeń i zalecanych cykli.

Podczas rozładowywania sprawdzić kaniule, otwory itp. pod kątem całkowitego usunięcia widocznych zabrudzeń. W razie potrzeby 
powtórzyć cykl lub powtórzyć ręczne czyszczenie.

Uwaga: nie wszystkie kanały i kaniule nadają się do czyszczenia automatycznego; te, które się do niego nie nadają, należy 
czyścić ręcznie za pomocą pistoletu wodnego, jeśli jest dostępny, i odpowiedniej szczotki sięgającej całej głębokości czyszczonego 
miejsca. Po czyszczeniu ręcznym poddać wszystkie wyroby automatycznemu cyklowi czyszczenia w celu dezynfekcji.

Uwaga: niniejsze zalecenia potwierdzono dla cyklu w myjni-dezynfektorze z funkcją płukania zimną wodą w temperaturze 
30°C, cyklu detergentu w temperaturze 90°C przez co najmniej 1 minutę i cyklu suszenia trwającego 20 minut. Zastosowanym 
detergentem był Lancerzyme, środek czyszczący do metalicznych narzędzi chirurgicznych, do płukania zastosowano natomiast 
sterylną wodę.

Czyszczenie: 
Automatyczne

Metoda:

1. Spłukać nadmiar zabrudzeń z wyrobu.

2. Całkowicie zanurzyć wyrób w roztworze detergentu o temperaturze do 30°C.

3. Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wyrobu jak najszybciej po jego użyciu, jednak w przypadku zaschnięcia krwi, tkanki, 
soli fizjologicznej lub substancji wiskoelastycznej zaleca się moczenie wyrobu przez 30 minut w roztworze detergentu.

4. Za pomocą szczotki intensywnie szorować, myć i przecierać wyrób, nanosząc roztwór detergentu na wszystkie powierzchnie. 
Wyroby wyposażone w zawiasy czyścić zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej.

5. Bezwzględnie nie dopuścić do uwięzienia powietrza wewnątrz kanałów lub kaniul oraz dopilnować, aby detergent pokrył 
wszystkie powierzchnie. Wyroby te należy płukać roztworem czystego detergentu minimum trzykrotnie.

6. Po ręcznym czyszczeniu wyrób przepłukać co najmniej trzykrotnie. Upewnić się, że przez kaniule przepływa bieżąca woda oraz 
że ślepe otwory są kilkakrotnie wypełniane i opróżniane.

Czyszczenie: Ręczne
Wyroby ogólne

Metoda:

1. Spłukać nadmiar zabrudzeń z wyrobu.

2. Wysunąć diamentowe ostrze z uchwytu i delikatnie przetrzeć ostrze od nasady do końcówki za pomocą chusteczek 
nasączonych detergentem.
Uwaga: w przypadku ostrzy diamentowych NIE zaleca się stosowania jakichkolwiek szczotek.

3. Ponownie schować ostrze diamentowe w uchwycie (jeśli taka opcja jest dostępna) i całkowicie zanurzyć wyrób w roztworze 
detergentu o temperaturze do 30°C.

4. Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wyrobu jak najszybciej po jego użyciu, jednak w przypadku zaschnięcia krwi, tkanki, 
soli fizjologicznej lub substancji wiskoelastycznej zaleca się moczenie wyrobu przez 30 minut w roztworze detergentu.

5. Za pomocą szczotki intensywnie szorować, myć i przecierać wyrób, nanosząc roztwór detergentu na wszystkie powierzchnie.

6. Bezwzględnie nie dopuścić do uwięzienia powietrza wewnątrz kanałów lub kaniul oraz dopilnować, aby detergent pokrył 
wszystkie powierzchnie. Wyroby te należy płukać roztworem czystego detergentu minimum trzykrotnie.

7. Po ręcznym czyszczeniu wyrób przepłukać czystą wodą co najmniej trzykrotnie. Upewnić się, że przez kaniule przepływa 
bieżąca woda oraz że ślepe otwory są kilkakrotnie wypełniane i opróżniane.

Czyszczenie: Ręczne 
Noże diamentowe

Uważać, aby nie uszkodzić delikatnych końcówek wyrobów twardymi szczotkami, środkami do szorowania lub przez użycie 
nadmiernej siły.

Jeśli dostępna jest automatyczna myjnia-dezynfektor, nie zaleca się czyszczenia ręcznego. Jeżeli sprzęt taki nie jest dostępny, 
procedura jest następująca:

Czyszczenie: Ręczne
OSTRZEŻENIE
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Roztwór do dezynfekcji można stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekującego podanymi na etykiecie.

Po ręcznej dezynfekcji wyrób przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą świeżo destylowaną lub dejonizowaną. Upewnić się, że 
przez kaniule przepływa bieżąca woda oraz że ślepe otwory są kilkakrotnie wypełniane i opróżniane. Jeśli ostatni roztwór do 
płukania nie jest przejrzysty lub jeśli na wyrobie nadal widoczne są nieczystości, ponownie przeprowadzić cały proces czyszczenia 
i dezynfekcji.

Dezynfekcja: Ręczne

Jeśli suszenie odbywa się w ramach cyklu w myjni-dezynfektorze, temperatura suszenia nie może przekraczać 170°C.

Produkty mogą być suszone przefiltrowanym sprężonym powietrzem.

Suszenie:

Na zawiasy nanieść niewielką ilość oleju do smarowania narzędzi chirurgicznych.

Wyrzucić wyroby stępione lub uszkodzone.

Testy stanu wyrobów:

Sprawdzić wzrokowo:

— wszystkie wyroby pod kątem uszkodzeń i zużycia;
— występowanie wyszczerbień na krawędziach tnących oraz ciągłość krawędzi tnących;
— prawidłowe dopasowanie branszy i ząbkowania;
— płynność ruchu wszystkich wyrobów przegubowych, bez nadmiernego luzu;
— bezpieczne zamocowanie i łatwość zamykania mechanizmów blokujących (takich jak zapadki);
— ewentualne odkształcenie długich, cienkich wyrobów;
— dopasowanie i poprawne mocowanie dowolnych komponentów z elementami współpracującymi;
— mocowanie z elementami współpracującymi w przypadku wyrobów stanowiących część większego zestawu.

Usunąć w celu naprawy lub wymiany wszelkie wyroby stępione, zużyte, pęknięte lub uszkodzone.
Jeśli nadal widoczne są JAKIEKOLWIEK zabrudzenia lub płyn, wycofać wyrób z użytku w celu ponownej dekontaminacji.

Uwaga: jeśli wyrób zostanie zwrócony producentowi/dostawcy, MUSI on zostać poddany dekontaminacji i sterylizacji, a czynności 
te muszą zostać potwierdzone stosowną dokumentacją.

Przegląd i działanie:

Jednostkowe: można stosować standardowy materiał opakowaniowy. Upewnić się, że opakowanie jest na tyle duże, aby 
uszczelnienia wyrobu nie były narażone na obciążenia.

Zbiorcze: wyroby można umieszczać na specjalnie przeznaczonych do tego tacach narzędziowych lub tacach sterylizacyjnych 
ogólnego przeznaczenia. Tace pakować przy użyciu odpowiedniej metody.

Krawędzie tnące muszą być zabezpieczone, ostrza diamentowe schowane do uchwytu, a na delikatne końcówki muszą być 
nałożone nasadki ochronne, jeśli zostały dołączone do zestawu.

Pakowanie:

Przed odłożeniem do przechowywania wyroby muszą być suche. Przechowywać w suchych i czystych warunkach w temperaturze Przechowywanie:

Preferowaną metodą jest sterylizacja wilgotnym gorącym powietrzem (parą) w torebkach przeznaczonych do sterylizacji 
w autoklawie.

Sterylizacji można poddawać tylko produkty wyczyszczone i zdezynfekowane.

Używać autoklawu próżniowego z oznaczeniem CE lub zatwierdzonego autoklawu próżniowego, zawsze zgodnie z instrukcjami 
producenta urządzenia.
Podczas sterylizacji wielu wyrobów w jednym cyklu sterylizacji w autoklawie nie przekraczać maksymalnego obciążenia 
sterylizatora.
Wyroby przeznaczone do sterylizacji muszą być suche.

Nie przekraczać temperatury 170°C.

Uwaga: zatwierdzony cykl sterylizacji to cykl:
1) w temperaturze 126°C z czasem przetrzymywania 26 minut, oraz
2) w temperaturze 134°C z czasem przetrzymywania 3–3,5 minuty.

Sterylizacja:

Dodatkowe informacje:

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

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

Telefony i adresy lokalnych przedstawicieli podano w broszurach. 

Dane kontaktowe 
producenta:
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