Titanium Reusable Ophthalmic Instrument Manufacturer

Pokyny na regeneráciu
Opakovane použiteľné chirurgické prístroje Duckworth & Kent Ltd

Jazyk – slovenčina

Všeobecné poznámky:

Nasledujúci text predstavuje pokyny na regeneráciu všetkých opakovane použiteľných zdravotníckych pomôcok dodávaných
spoločnosťou Duckworth & Kent Ltd, pokiaľ nie je na balení výrobku uvedené inak. Tieto pokyny sú určené iba osobám s
požadovanými odbornými znalosťami a príslušným školením.
K určitým produktom môžu byť dodané doplnkové informácie týkajúce sa demontáže alebo interakcie s inými produktmi.
Tieto informácie budú priložené k špeciﬁckým produktom a budú dopĺňať tieto pokyny.
Spoločnosť Duckworth & Kent Ltd. týmto potvrdzuje, že nasledujúce pokyny UMOŽŇUJÚ pripraviť zdravotnícku pomôcku na
opakované použitie. Vykonávateľ regenerácie však zostáva zodpovedný za zabezpečenie toho, aby regenerácia, ktorá sa skutočne
vykonala pomocou vybavenia, materiálu a personálu v príslušnom zariadení, dosiahla požadované výsledky. Vyžaduje si to
validáciu a rutinné monitorovanie procesu. Podobne by sa akákoľvek odchýlka od poskytnutých pokynov zo strany vykonávateľa
mala náležitým spôsobom vyhodnotiť z hľadiska účinnosti a možných nepriaznivých dôsledkov. Všetky procesy čistenia a
sterilizácie si vyžadujú validáciu na mieste použitia. Ich účinnosť bude závisieť od mnohých faktorov, pričom je možné poskytnúť
iba všeobecné pokyny k správnemu čisteniu a sterilizácii zariadenia.
Tento dokument bol aktuálny v čase uvedenia do tlače; kontaktujte spoločnosť Duckworth & Kent Ltd., aby ste sa uistili, že máte k
dispozícii aktuálne pokyny na regeneráciu.
Pokiaľ nie je uvedené inak, produkty sa dodávajú od spoločnosti Duckworth & Kent Ltd v nesterilnom stave a nesmú sa používať
bez vyčistenia, dezinfekcie a sterilizácie.
Produkty, pokiaľ nie je uvedené inak, sa nesmú sterilizovať v dodávanom obale.

VÝSTRAHY:

Riaďte sa pokynmi a varovaniami formulovanými výrobcami všetkých použitých dekontaminačných, dezinfekčných a čistiacich
prostriedkov.
Ak je to možné, vyhýbajte sa používaniu minerálnych kyselín a agresívnych abrazívnych látok.
Opakovane použiteľné pomôcky od spoločnosti Duckworth & Kent Ltd sú presné chirurgické pomôcky. Pri manipulácii s týmito
pomôckami sa musí vždy postupovať mimoriadne opatrne, aby sa predišlo ich poškodeniu.
Pomôcky s dlhými úzkymi kanylami, pántmi a zaslepenými otvormi si vyžadujú počas čistenia osobitnú pozornosť.
Žiadna časť procesu nesmie prekročiť teplotu 170 °C.
NEPOUŽÍVAJTE ultrazvukový cyklus pri pomôckach s diamantovými čepeľami alebo krehkými jemnými hrotmi, ako sú háčiky
a sondy.
Poznámka: pri regenerácii zdravotníckych pomôcok vždy postupujte opatrne a používajte ochranný odev, rukavice a okuliare v
súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Obmedzenia regenerácie:

Opakovaná regenerácia má na tieto pomôcky minimálny účinok.
Koniec životnosti býva zvyčajne daný opotrebením a poškodením v dôsledku používania.
Spolu s pomôckou budú sprístupnené prípadné špeciﬁcké obmedzenia počtu regeneračných cyklov.

Miesto použitia:

Pokiaľ je to možné, predchádzajte zasychaniu krvi, nečistôt alebo telesných tekutín na pomôckach. V záujme čo najlepších výsledkov a
dlhej životnosti pomôcky vykonávajte regeneráciu ihneď po použití. Ak regeneráciu nie je možné vykonať okamžite, použite enzymatický
penový čistiaci sprej, ktorý zabráni zasychaniu nečistôt. Prebytočné nečistoty odstráňte jednorazovou utierkou z tkaniny/papiera.

Uskladnenie a preprava:

Ak sú súčasťou dodávky, uistite sa, že na pomôckach sú nasadené ochranné uzávery a kryty.
Zaistite, aby boli rezné hrany chránené a diamantové čepele zasunuté do vnútra rukoväti.

Príprava na čistenie:

Všetky pomôcky po použití regenerujte pokiaľ možno čo najskôr.
Rozoberajte iba v prípade, ak to bolo stanovené, bez použitia nástrojov, pokiaľ to výrobca výslovne neuvádza. Ak sú potrebné
pokyny na rozobratie, sú k dispozícii spolu so zariadením.
Na odstránenie všetkej krvi, nečistôt alebo telesných tekutín použite kefku s mäkkými štetinami, ktorá je dostatočne jemná na to,
aby nedošlo k poškodeniu jemných hrotov.

Čistenie: Ultrazvuk

Odporúčame, aby sa v ultrazvukovom kúpeli používal neiónový detergent, a aby sa uplatňoval 5-minútový ultrazvukový cyklus.
Pri čistení zariadení od spoločnosti D&K sa vyhnite produktom na báze kyselín a vždy sa riaďte pokynmi výrobcu detergentu a
výrobcu mechanického čistiaceho prostriedku.
Je potrebné dávať pozor, pretože nie všetky produktové rady od spoločnosti Duckworth & Kent Ltd sú kompatibilné s týmto
spôsobom čistenia. Pomôcky s jemnými hrotmi, najmä niektoré háčiky a sondy a diamantové nože, sa neodporúčajú pre
ultrazvukový cyklus.
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Čistenie: Automatizované

Pri príprave pomôcok na čistenie sa uistite, že sa navzájom nedotýkajú a že sú v uvoľnenom stave (zámky sú odomknuté, pánty
otvorené atď.).
Ťažké pomôcky ukladajte opatrne na dno zásobníkov, pričom dávajte pozor, aby ste koše na čistenie nepreťažili.
Pomôcky ukladajte s konkávnymi povrchmi (napr. kyvety) smerom nadol, aby sa zabránilo zhromažďovaniu vody.
Ak je to možné, na prepláchnutie vnútorných častí pomôcky s lúmenmi alebo kanylami použite vhodné príslušenstvo s
preplachovacím adaptérom.
Pred namontovaním preplachovacích adaptérov zaistite, aby lúmeny a kanyly mali zabezpečený voľný prietok, aby sa zabezpečilo
dôkladné vyčistenie a dezinfekcia.
Odporúča sa vykonávať tepelnú dezinfekciu (najmenej 1 minútu pri teplote 90 °C), aby sa znížilo riziko zachovania zvyškov
dezinfekčných prostriedkov.
Dezinfekčný roztok sa môže používať v súlade s pokynmi výrobcu dezinfekčného prostriedku uvedenými na štítku.
Zaistite, aby sa v konečnom oplachovacom stupni použila mäkká, čerstvo destilovaná alebo deionizovaná voda, ktorá je sterilná
alebo kontrolovaná na prítomnosť bakteriálnych endotoxínov.
Používajte iba dezinfekčné práčky s osvedčením alebo značkou CE a nízkopenivé a neionizujúce čistiace prostriedky a detergenty
s dodržaním pokynov, výstrah, koncentrácií a odporúčaných cyklov uvedených v návode na použitie od výrobcu.
Pri vyberaní skontrolujte kanyly, otvory atď., aby ste si overili, či boli dôkladne odstránené viditeľné nečistoty. V prípade potreby
zopakujte cyklus alebo zopakujte manuálne čistenie.
Poznámka:

Poznámka:

Čistenie: Ručne
VÝSTRAHA

Bude potrebné dávať pozor na to, aby sa nepoškodili jemné hroty na pomôckach pri použití tvrdých kief, agresívnych čistiacich
prostriedkov alebo nadmernej sily.
Ručné čistenie sa neodporúča, ak je k dispozícii automatická dezinfekčná práčka. Ak toto zariadenie nie je k dispozícii, uplatnite
nasledujúci postup:

Čistenie: Ručne
Bežné pomôcky

Metóda:
1. Zmyte nečistoty z pomôcky.
2. Pomôcku úplne ponorte do čistiaceho roztoku s teplotou nepresahujúcou 30 °C.
3. Odporúča sa, aby sa pomôcka čistila čo najskôr po použití. V prípade, že krv, tkanivo, fyziologický roztok alebo viskoelastický
materiál zaschli, odporúča sa nechať pomôcku 30 minút ponorenú v roztoku čistiaceho prostriedku.
4. Pomocou kefy pomôcku dôkladne umývajte a drhnite tak, aby sa roztok detergentu dostal na všetky povrchy. Pritom je dôležité,
aby ste sa postarali o to, aby sa pomôcky s pántmi čistili v otvorenej aj zatvorenej polohe.
5. Je dôležité zabezpečiť, aby vo vnútri pomôcok s lúmenmi a kanylami nezostal zachytený vzduch, a aby detergent pokryl všetky
povrchy. Tieto pomôcky by mali byť minimálne 3-krát opláchnuté čistým roztokom detergentu.
6. Po ručnom vyčistení pomôcku najmenej trikrát opláchnite. Zaistite, aby tečúca voda prešla cez kanyly a zaslepené otvory sa
opakovane naplnili a vyprázdnili.

Čistenie: Ručne
Diamantové nože

Metóda:
1. Zmyte nečistoty z pomôcky.
2. Vysuňte diamantovú čepeľ z rukoväti a čepeľ jemne utrite od zadnej časti k hrotu utierkou s detergentom.
Poznámka: NEODPORÚČAME, aby ste na diamantovú čepeľ používali akýkoľvek druh kefy.
3. Diamantovú čepeľ zasuňte späť do rukoväti (ak je táto možnosť k dispozícii) a úplne ponorte pomôcku do roztoku detergentu,
ktorého teplota nepresahuje 30 °C.
4. Odporúča sa, aby sa pomôcka čistila čo najskôr po použití. V prípade, že krv, tkanivo, fyziologický roztok alebo viskoelastický
materiál zaschli, odporúča sa nechať pomôcku 30 minút ponorenú v roztoku čistiaceho prostriedku.
5. Pomocou kefy pomôcku dôkladne poumývajte a vydrhnite, pričom aplikujte roztok detergentu na všetky povrchy.
6. Je dôležité zabezpečiť, aby vo vnútri pomôcok s lúmenmi a kanylami nezostal zachytený vzduch, a aby detergent pokryl všetky
povrchy. Tieto pomôcky by mali byť minimálne 3-krát opláchnuté čistým roztokom detergentu.
7. Po ručnom vyčistení pomôcku najmenej trikrát opláchnite v čistej vode. Zaistite, aby tečúca voda prešla cez kanyly a zaslepené
otvory sa opakovane naplnili a vyprázdnili.
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Dezinfekcia: Ručne

Dezinfekčný roztok sa môže používať v súlade s pokynmi výrobcu dezinfekčného prostriedku uvedenými na štítku.
Po manuálnej dezinfekcii pomôcku minimálne trikrát opláchnite čerstvo destilovanou alebo deionizovanou vodou. Zaistite, aby
tečúca voda prešla cez kanyly a zaslepené otvory sa opakovane naplnili a vyprázdnili. Ak posledný oplachovací roztok nie je číry,
alebo ak sú na pomôcke stále viditeľné nečistoty, opakujte celý proces ručného čistenia a dezinfekcie.

Sušenie:

Ak sa sušenie realizuje ako súčasť cyklu používania dezinfekčnej práčky, neprekračujte teplotu 170 °C.
Produkty sa môžu sušiť pomocou ﬁltrovaného stlačeného vzduchu.

Testovanie pri údržbe:

Na pánty naneste malé množstvo chirurgického mazacieho oleja.
Tupé alebo poškodené zariadenia zlikvidujte.

Previerka a funkčnosť:

Vizuálne preverte a skontrolujte:
- všetky pomôcky z hľadiska poškodenia a opotrebenia,
- či rezné hrany nie sú vyštrbené a či majú súvislý okraj,
- či sú čeľuste a zuby správne zarovnané,
- či všetky kĺbové pomôcky vykazujú plynulý pohyb bez nadmernej vôle,
- či sa uzamykacie mechanizmy (napríklad rohatky) bezpečne a ľahko zatvárajú,
- či dlhé a krehké pomôcky nie sú zdeformované,
- či všetky súčasti pasujú a dajú sa správne spojiť so zodpovedajúcimi komponentmi,
- ak sú pomôcky súčasťou väčšej zostavy, skontrolujte zostavu so styčnými komponentmi.
Tupé, opotrebované, prasknuté alebo poškodené pomôcky odstráňte, aby bolo možné vykonať opravu alebo výmenu.
Ak sú stále viditeľné AKÉKOĽVEK nečistoty alebo tekutiny, pomôcku vráťte na opakovanú dekontamináciu.
Poznámka: ak sa pomôcka vracia výrobcovi/dodávateľovi, MUSÍ sa dekontaminovať a sterilizovať a musí k nej byť priložený
príslušný zdokumentovaný doklad.

Balenie:

Samostatne: Môže sa použiť štandardný obalový materiál. Uistite sa, že balenie je dostatočne veľké na to, aby sa doň pomôcka
zmestila bez zaťaženia pečatí.
V súpravách: pomôcky sa môžu vložiť do vyhradených zásobníkov na pomôcky alebo do klasických sterilizačných misiek. Misky
obaľte uplatnením vhodnej metódy.
Uistite sa, že rezné hrany sú chránené, diamantové čepele zasunuté do rukoväti, a ak sa dodávajú ochranné uzávery, že tieto sú
nasadené na jemné hroty.

Sterilizácia:

Výhodným spôsobom sterilizácie je vlhké teplo (para) v autoklávovateľných vakoch.
Sterilizované môžu byť iba produkty, ktoré boli vyčistené a dezinﬁkované.
Používajte buď vákuový autokláv označený značkou CE, alebo autokláv, ktorý prešiel validáciou – vždy postupujte podľa pokynov
výrobcu prístroja.
Pri sterilizácii viacerých pomôcok v jednom autoklávovom cykle zabezpečte, aby sa neprekročilo maximálne zaťaženie sterilizátora.
Pred sterilizáciou skontrolujte, či sú pomôcky suché.
Neprekračujte teplotu 170 °C.
Poznámka: Overený bol sterilizačný cyklus:
1) s teplotou 126 °C s intervalom 26 minút a
2) s teplotou 134 °C s intervalom 3 – 3,5 minúty.

Skladovanie:

Pred uskladnením pomôcok skontrolujte, či sú pomôcky suché. Pomôcky skladujte v suchých a čistých podmienkach pri izbovej
teplote.

Ďalšie informácie:

Kontakt na výrobcu:

Duckworth & Kent Ltd
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL
United Kingdom
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Tel: +44 (0)1462 893254
Email: info@duckworth-and-kent.co.uk
www.duckworth-and-kent.com
Telefón a adresu miestneho zastupiteľstva nájdete v brožúrach

