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Următoarele informații sunt instrucțiuni de reprocesare pentru toate dispozitivele medicale reutilizabile furnizate de Duckworth & 
Kent Ltd, cu excepția cazului în care se specifică altfel în ambalajul produsului. Aceste instrucțiuni trebuie utilizate numai de către 
persoanele cu cunoștințele și pregătirea de specialitate necesare.

Informații suplimentare pot fi furnizate împreună cu anumite produse privind demontarea sau interacțiunea cu alte produse.
Astfel de informații vor fi anexate la produsele specifice și sunt suplimentare la aceste instrucțiuni.

Instrucțiunile următoare au fost validate de Duckworth & Kent Ltd., ca fiind CALIFICATE pentru pregătirea unui dispozitiv 
pentru reutilizare. Este responsabilitatea persoanei care execută procesarea să se asigure că acest proces, efectuat cu ajutorul 
echipamentelor, materialelor și personalului din cadrul locației, va duce la obținerea rezultatelor dorite. Acest lucru necesită 
validarea și monitorizarea periodică a procesului. De asemenea, orice abatere a persoanei care execută procesarea de la 
instrucțiunile furnizate trebuie evaluată corespunzător în ceea ce privește eficiența și posibilele consecințe negative. Toate 
procesele de curățare și sterilizare necesită validare la punctul de utilizare. Eficiența acestora depinde de mulți factori, fiind posibilă 
furnizarea unui ghid general privind curățarea și sterilizarea adecvată a dispozitivelor.

Acest document a fost actual la momentul tipăririi; contactați Duckworth & Kent Ltd. pentru a vă asigura că aveți instrucțiunile 
actuale pentru Liniile directoare privind reprocesarea.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, produsele sunt livrate de Duckworth & Kent Ltd. într-o stare nesterilă și nu trebuie 
folosite fără a fi curățate, dezinfectate și sterilizate.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, produsele nu trebuie să fie sterilizate în ambalajele de livrare.

Observații generale::

Respectați instrucțiunile și avertismentele emise de producătorii substanțelor decontaminante, dezinfectanților și agenților de 
curățare folosiți.
Ori de câte ori este posibil, evitați utilizarea acizilor minerali și a agenților abrazivi, duri.

Dispozitivele reutilizabile Duckworth & Kent Ltd sunt dispozitive chirurgicale de precizie, trebuie să aveți grijă în orice moment la 
manipularea acestor dispozitive, pentru a evita deteriorarea.

Dispozitivele cu canulă lungă, îngustă, balamale și orificii înfundate necesită o atenție specială în timpul curățării.

Nicio parte a procesului nu trebuie să depășească 170 °C

NU folosiți un ciclu ultrasonic pe dispozitivele cu lame de diamant sau cu vârfuri fine, delicate, cum ar fi cârlige și sonde
Notă: la reprocesarea dispozitivelor medicale, manipulați întotdeauna cu grijă, purtați îmbrăcăminte, mănuși și ochelari de protecție, 
în conformitate cu procedurile locale de sănătate și siguranță.

AVERTISMENTE:

Procesarea repetată are un efect minim asupra acestor dispozitive.

Scoaterea din uz este determinată în mod normal de uzură și de deteriorarea apărută în urma utilizării.

Orice limitări specifice privind numărul de cicluri de reprocesare vor fi puse la dispoziție împreună cu dispozitivul.

Limitări privind 
reprocesarea:

Ori de câte ori este posibil, nu lăsați să se usuce sângele, resturile sau fluidele corporale pe dispozitive. Pentru cele mai bune rezultate și 
pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului, reprocesați imediat după utilizare. Dacă acestea nu pot fi reprocesate imediat, folosiți un 
produs de curățare enzimatic cu pulverizare cu spumă pentru a împiedica uscarea mizeriei, îndepărtând excesul de reziduuri cu hârtie/pânză 
de unică folosință.

Locul de utilizare:

Dacă sunt furnizate, asigurați-vă că protecțiile și capacele de protecție sunt montate pe dispozitive.

Asigurați-vă că marginile exterioare sunt protejate, iar lamele de diamant sunt retrase în mânerul lor.

Izolare și transport:

Reprocesați toate dispozitivele cât mai repede posibil după utilizare.

Dezasamblați numai acolo unde este necesar, fără a utiliza instrumente, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel de 
producător. Atunci când sunt necesare instrucțiuni pentru dezasamblare, acestea sunt puse la dispoziție împreună cu dispozitivul.

Pentru a îndepărta tot sângele, resturile sau fluidele corporale, folosiți o perie fină, suficient de moale pentru a evita deteriorarea 
vârfurilor delicate.

Pregătirea pentru curățare:

Vă recomandăm folosirea unui detergent neionic în baia ultrasonică și folosirea unui ciclu cu ultrasunete de 5 minute.
Evitați orice produs pe bază de acid atunci când curățați dispozitivele D&K și respectați întotdeauna liniile directoare stabilite de 
producătorul detergentului și de producătorul dispozitivului de curățare mecanic.

Trebuie să aveți grijă întrucât nu toată gama Duckworth & Kent Ltd este compatibilă cu această metodă de curățare. Dispozitivele 
cu vârfuri  delicate, în special unele cârlige, sonde și cuțite cu diamant nu sunt recomandate pentru un ciclu cu ultrasunete.

Curățare: Ultrasonică
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Atunci când pregătiți dispozitivele pentru curățare, asigurați-vă că nu se ating unele de altele și că dispozitivele sunt într-o stare 
relaxată (mecanisme de blocare deblocate, balamale deschise etc.).

Așezați cu atenție dispozitivele grele în partea inferioară a recipientelor, având grijă să nu supraîncărcați coșurile de spălare.

Așezați dispozitivele cu suprafețele concave (de ex., chiuretele) orientate în jos pentru a preveni acumularea apei.

Atunci când sunt disponibile, utilizați atașamente de spălare adecvate pentru a spăla interiorul dispozitivelor cu lumene sau canule.
Asigurați-vă că lumenele și canulele au un flux nerestricționat înainte de a fixa adaptoare de spălare pentru a asigura o bună 
curățare și dezinfectare.

Se recomandă dezinfectarea termică (cel puțin un minut la 90 °C) pentru a reduce riscul reziduurilor de dezinfectant.

Soluția dezinfectantă poate fi utilizată conform instrucțiunilor de pe etichetă ale producătorului dezinfectantului.

Asigurați-vă că în stadiul final de clătire se utilizează apă dulce, proaspăt distilată sau deionizată care este sterilă sau controlată 
pentru endotoxine bacteriene.

Folosiți numai mașini de spălat și dezinfectare validate sau marcate CE și agenți de curățare neionizați, cu spumă redusă, 
respectând instrucțiunile producătorilor privind utilizarea, avertismentele, concentrațiile și ciclurile recomandate.

La descărcare, verificați canulele, orificiile etc. pentru eliminarea completă a impurităților vizibile. Dacă este cazul, repetați ciclul 
sau repetați curățarea manuală.

Notă: este posibil să nu fie potrivită curățarea automată pentru toate lumenele și canulele, caz în care se curăță manual cu un 
pistol cu jet de apă, dacă acesta este disponibil și cu o perie corespunzătoare care poate acoperi adâncimea instrumentului. După 
curățarea automată, treceți toate dispozitivele printr-un ciclu de curățare automat pentru a efectua dezinfectarea.

Notă: aceste instrucțiuni au fost validate folosind un ciclu de spălare-dezinfectare validat pentru a include o clătire rece la 30 ºC, un 
ciclu cu detergent și un ciclu de clătire, un ciclu de dezinfectare care funcționează la o temperatură de 90 °C pentru un timp minim 
de menținere de 1 minut și un ciclu de uscare de 20 minute. Detergentul folosit a fost Lancerzyme, un agent de curățare pentru 
dispozitivele chirurgicale metalice și clătit cu apă sterilă.

Curățare: Automată

Metodă:

1. Spălați excesul de impurități de pe dispozitiv.

2. Scufundați complet dispozitivul în soluție cu detergent care să nu depășească 30 °C.

3. Se recomandă curățarea dispozitivului cât mai curând posibil după utilizare, totuși, atunci când există sânge, țesut, soluție salină 
sau vâscoelastică uscate, se recomandă ca dispozitivul să fie lăsat să se impregneze timp de 30 de minute în soluția de detergent.

4. Folosind o perie, spălați și curățați bine aplicând soluția de detergent pe toate suprafețele, asigurându-vă că dispozitivele cu 
balamale sunt curate atât în poziție deschisă, cât și în poziție închisă.

5. Este important să vă asigurați că nu este prins aer în interiorul dispozitivelor cu lumene și canule și că detergentul acoperă toate 
suprafețele. Aceste dispozitive trebuie spălate, de asemenea, cu o soluție de detergent curată de cel puțin trei ori.

6. După curățarea manuală, clătiți dispozitivul de cel puțin trei ori. Asigurați-vă că apa trece prin canule și că orificiile înfundate sunt 
umplute și golite în mod repetat.

Curățare: Manuală
Dispozitive generale

Metodă:

1. Spălați excesul de impurități de pe dispozitiv.

2. Extindeți lama de diamant de la mâner și ștergeți ușor lama din spate spre vârf cu o lavetă umedă.
Notă: NU se recomandă folosirea periilor pe lama de diamant.

3. Retrageți lama de diamant în mânerul acesteia (atunci când opțiunea este disponibilă) și scufundați complet dispozitivul într-o 
soluție cu detergent care să nu depășească 30 °C.

4. Se recomandă curățarea dispozitivului cât mai curând posibil după utilizare, totuși, atunci când există sânge, țesut, soluție salină 
sau vâscoelastică uscate, se recomandă ca dispozitivul să fie lăsat să se impregneze timp de 30 de minute în soluția de detergent.

5. Folosind o perie, spălați și curățați bine, aplicând soluția de detergent pe toate suprafețele.

6. Este important să vă asigurați că nu este prins aer în interiorul dispozitivelor cu lumene și canule și că detergentul acoperă toate 
suprafețele. Aceste dispozitive trebuie spălate, de asemenea, cu o soluție de detergent curată de cel puțin trei ori.

7. După curățarea manuală, clătiți componentele în apă curată de cel puțin 3 ori. Asigurați-vă că apa trece prin canule și că orificiile 
înfundate sunt umplute și golite în mod repetat.

Curățare: Manuală 
Cuțite cu diamant

Trebuie să aveți grijă să nu deteriorați vârfurile delicate de pe dispozitive prin folosirea unor perii dure, agenți de curățare 
degresanți sau forță excesivă.

Nu se recomandă curățarea manuală în cazul în care este disponibil un dispozitiv de spălare și dezinfectare automat. Dacă acest 
echipament nu este disponibil, utilizați următoarele procese:

Curățare: Manuală
AVERTISMENT
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Soluția dezinfectantă poate fi utilizată conform instrucțiunilor de pe etichetă ale producătorului dezinfectantului.

După dezinfectarea manuală, clătiți dispozitivul cu apă proaspăt distilată sau deionizată de cel puțin trei ori. Asigurați-vă că apa 
trece prin canule și că orificiile înfundate sunt umplute și golite în mod repetat. Reluați întregul proces manual de curățare și 
dezinfectare, dacă ultima soluție de clătire nu este clară sau dacă sunt încă vizibile impurități pe dispozitiv.

Dezinfectare: Manuală

Atunci când uscarea este realizată ca parte a ciclului dispozitivului de spălare și dezinfectare, nu depășiți 170 °C.

Produsele pot fi uscate folosind aer comprimat uscat.

Uscare:

Aplicați o cantitate mică de ulei de lubrifiere chirurgical pe balamale.

Eliminați dispozitivele defecte sau deteriorate.

Testarea întreținerii:

Inspectați și verificați vizual:

- toate dispozitivele dacă sunt deteriorate sau dacă sunt uzate.
- muchiile de tăiere, care să fie fără lovituri și să prezinte o margine continuă.
- fălcile și dinții să se alinieze corect.
- toate dispozitivele articulate au o mișcare lină, fără joc în exces.
- mecanismele de blocare (cum ar fi clichetele) se fixează sigur și se închid ușor.
- dispozitivele lungi și subțiri nu sunt distorsionate.
- toate componentele se potrivesc și se asamblează corect cu componentele de împerechere.
- în cazul în care dispozitivele fac parte dintr-un ansamblu mai mare, verificați asamblarea cu componentele de împerechere.

Îndepărtați pentru reparare sau înlocuire orice dispozitive neconforme, uzate, rupte sau deteriorate.
Dacă sunt încă vizibile urme de impuritate sau lichid, întoarceți dispozitivul pentru a fi decontaminat din nou.

Notă: dacă un dispozitiv curat este returnat producătorului/furnizorului, acesta TREBUIE să fie decontaminat și sterilizat și să fie 
însoțit de dovada documentelor relevante.

Inspecție și funcționare:

Unul câte unul: Poate fi utilizat un material de ambalare standard. Asigurați-vă că ambalajul este suficient de mare pentru a 
cuprinde dispozitivul fără a solicita etanșările.

În seturi: dispozitivele pot fi încărcate în tăvi dedicate dispozitivelor sau în tăvi de sterilizare cu scop general. Împachetați tăvile 
folosind o metodă adecvată.

Asigurați-vă că marginile de tăiere sunt protejate, că lamele de diamant sunt retrase în mânerul lor, iar capacele de protecție 
furnizate sunt fixate pe vârfurile delicate.

Împachetare:

Asigurați-vă că dispozitivele sunt uscate înainte de depozitare, că sunt depozitate în condiții uscate și curate, la temperatura Depozitare:

Căldura umedă (aburul) din pungile autoclavabile este metoda de sterilizare preferată.

Numai produsele care au fost curățate și dezinfectate pot fi sterilizate.

Folosiți autoclavă de vid fie validată, fie marcată CE - respectând întotdeauna instrucțiunile producătorului aparatului.
La sterilizarea mai multor dispozitive într-un singur ciclu al autoclavei, asigurați-vă că nu este depășită capacitatea maximă a 
aparatului de sterilizat.
Asigurați-vă că dispozitivele sunt uscate înainte de sterilizare.

Nu depășiți 170 °C.

Notă: Un ciclu de sterilizare:
1) la o temperatură de 126 °C cu timp de menținere de 26 de minute și
2) la o temperatură de 134 °C cu timp de menținere de 3-3,5 minute a fost validat.

Sterilizare:

Informații suplimentare:

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

Consultați broșurile pentru numărul de telefon și adresa reprezentantului local 

Date de contact ale 
producătorului:
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