Titanium Reusable Ophthalmic Instrument Manufacturer

Riktlinjer för upparbetning
Duckworth & Kent Ltd återanvändbar kirurgisk apparatur

Språk - Svenska

Allmänna anmärkningar:

Följande är riktlinjer för upparbetning av all återanvändbar medicinsk utrustning som tillhandahålls av Duckworth & Kent
Ltd, om inte annat anges på produktens förpackning. Dessa instruktioner är endast avsedda att användas av personer
med nödvändig specialistkunskap och utbildning.
Ytterligare information kan komma att levereras med vissa produkter angående demontering eller interaktion med
andra produkter.
Sådan information kommer att bifogas de speciﬁka produkterna och kompletterar dessa instruktioner.
Följande instruktioner har validerats av Duckworth & Kent Ltd. som KAPABLA att förbereda medicinsk utrustning för
återanvändning. Det förblir processorns ansvar att säkerställa att bearbetningen som den faktiskt utförs med utrustning,
material och personal i bearbetningsanläggningen, uppnår det önskade resultatet. Detta kräver veriﬁering och/
eller validering samt rutinmässig övervakning av processen. Likaså bör alla avvikelser från processorn från de angivna
instruktionerna utvärderas korrekt med avseende på eﬀektivitet och eventuella negativa konsekvenser. Alla rengöringsoch steriliseringsprocesser kräver validering på användningsplatsen. Deras eﬀektivitet kommer att bero på många
faktorer och det är bara möjligt att ge allmän vägledning om korrekt rengöring och sterilisering av instrument.
Detta dokument var aktuellt vid tidpunkten för utskri; vänligen kontakta Duckworth & Kent Ltd. för att se till att du har
de nuvarande riktlinjerna för upparbetning.
Produkter om inte annat anges levereras från Duckworth & Kent Ltd i ett icke-sterilt tillstånd och ska inte användas utan
att rengöras, desinﬁceras och steriliseras.
Produkter om inte anges ska inte steriliseras i leveransförpackningen.

VARNINGAR:

Följ instruktionerna och varningarna som utfärdats av tillverkarna av eventuella saneringsmedel, desinfektionsmedel och
rengöringsmedel som används.
Undvik när det är möjligt användning av mineralsyror och hårda, slipande medel.
Duckworth & Kent Ltd återanvändbara enheter är precisionskirurgiska apparater, försiktighet måste alltid visas vid
hantering av dessa enheter för att undvika skador.
Enheter med långa, smala kanyler, gångjärn och öppna hål kräver särskild uppmärksamhet under rengöring.
Ingen del av processen får överstiga 170° C
Använd INTE en ultraljudscykel på enheter med diamantblad eller ﬁna känsliga spetsar, som krokar och sonder
Obs! Vid upparbetning av medicinsk utrustning ska alltid försiktighet vid hantering uppvisas, skyddskläder, handskar och
glasögon användas i enlighet med lokala hälso- och säkerhetsförfaranden.

Begränsningar vid
upparbetning:

Upprepad behandling har minimal eﬀekt på dessa enheter.
Livslängden bestäms normalt av slitage och skador på grund av användning.
Eventuella speciﬁka begränsningar av antalet upparbetningscykler ska göras tillgängliga med enheten.

Användningsplats:

Om möjligt, låt inte blod, skräp eller kroppsvätskor torka på enheter. För bästa resultat och för att förlänga enhetens livslängd,
upparbeta omedelbart eer användning. Om de inte kan bearbetas omedelbart, använd en enzymatisk skumsprejrengörare för
att förhindra att rester torkar och avlägsna överskott av rester med engångsduk/pappersservetter.

Inneslutning och
transport:

Se till att skyddskåpor och skydd är monterade på enheter om dessa ﬁnns tillgängliga.

Förberedelse för
rengöring:

Upparbeta alla enheter så snart det är rimligt praktiskt eer användning.

Se till att skärkanterna är skyddade och diamantbladen dras in i handtaget.

Demontera endast när det är avsett, utan att använda verktyg såvida inte sådana speciﬁkt tillhandahålls av tillverkaren.
Där instruktioner för demontering krävs ﬁnns dessa tillgängliga med enheten.
För att ta bort allt blod, rester eller kroppsvätskor använder du en mjuk borste, tillräckligt mjuk för att undvika skadliga
repor.

Rengöring: Ultraljud

Vi rekommenderar att ett icke-joniskt rengöringsmedel används i ultraljudsbadet och att en 5 minuters ultraljudscykel
används.
Undvik syrabaserade produkter vid rengöring av instrumentet och följ alltid anvisningarna från
rengöringsmedeltillverkaren och tillverkaren av mekaniskt rengöringsmedel.
Man måste vara försiktig, eersom inte hela Duckworth & Kent Ltd-sortimentet är kompatibelt med denna
rengöringsmetod. Enheter med känsliga spetsar, särskilt vissa krokar och sonder och diamantknivar rekommenderas inte
för en ultraljudscykel.
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Rengöring: Automatisk

När du förbereder enheterna för rengöring, se till att de inte vidrör varandra och att enheterna är i ett avspänt tillstånd
(låsen upplåsta, gångjärnen öppna osv).
Placera tunga enheter med försiktighet i botten av behållarna, var noga med att inte överbelasta rengöringskorgar.
Placera enheter med konkava ytor (t.ex. kyretter) nedåt för att förhindra att vatten samlas.
Om tillgängligt, använd lämpliga spoladapterfästen för att spola inuti enheter med lumen eller kanyleringar.
Se till att lumen och kanyler har obehindrat ﬂöde före montering av spoldaptrar för att säkerställa grundlig rengöring och
desinfektion.
Det rekommenderas att desinﬁcera termiskt (minst 1 minut vid 90° C) för att minska risken för rester av
desinfektionsmedel.
Desinfektionsmedel kan användas i enlighet med etikettinstruktioner från desinfektionsmedeltillverkaren.
Se till att mjukt, nydestillerat eller avjoniserat vatten som är sterilt eller kontrollerat för bakterieendotoxiner används i det
avslutande sköljningssteget.
Använd endast antingen CE-märkta eller validerade brick-desinfektionsmaskiner och lågskummande, icke-joniserande
rengöringsmedel enligt tillverkarens instruktioner för användning, varningar, koncentrationer och rekommenderade
cykler.
Kontrollera kanyler, hål osv för fullständig borttagning av synliga rester vid lossning. Om nödvändigt, upprepa cykeln eller
upprepa manuell rengöring.
Notering:

Notering:

Rengöring: Manuell
VARNING

Se till att inte skada känsliga spetsar på enheter med hårda borstar, skurmedel eller överdriven kra.

Rengöring: Manuell
Allmänna enheter

Metod:

Manuell rengöring rekommenderas inte om det ﬁnns en automatisk rengöringsdesinfektor. Om denna utrustning inte är
tillgänglig använder du följande processer:

1. Skölj överﬂödssmuts från enheten.
2. Sänk ned enheten helt i rengöringsmedellösning som inte överstiger 30° C.
3. Det rekommenderas att instrumentet rengörs så snart som möjligt eer användning, men där blod, vävnad, saltlösning
eller viskoelastik har lämnats för att torka, rekommenderas det att de två komponenterna får ligga i blöt i 30 minuter i
rengöringsmedellösningen.
4. Rengör och skrubba kraigt med en borste och applicera rengöringsmedellösning på alla ytor för att säkerställa att
gångjärnsanordningarna rengörs i både öppet och stängt läge.
5. Det är viktigt att se till att ingen lu fångas in i enheterna med lumen eller kanylereringar och att rengöringsmedlet
täcker alla ytor. Dessa enheter ska också spolas igenom med en rengöringsmedel minst tre gånger.
6. Skölj enheten minst tre gånger eer manuell rengöring. Se till att rinnande vatten passerar genom kanyler och att
öppna hål upprepat fylls och töms ﬂera gånger.

Rengöring: Manuell
Diamantknivar

Metod:
1. Skölj överﬂödssmuts från enheten.
2. Skjut ut diamantbladet från handtaget och torka försiktigt bladet från baksidan till spetsen med ett
rengöringsmedelstrasa.
Notering: Vi rekommenderar INTE att någon typ av borste används på diamantbladet.
3. Dra tillbaka diamantbladet i handtaget (där alternativet ﬁnns) och sänk ner enheten helt i en rengöringsmedellösning
som inte överstiger 30° C.
4. Det rekommenderas att instrumentet rengörs så snart som möjligt eer användning, men där blod, vävnad, saltlösning
eller viskoelastik har lämnats för att torka, rekommenderas det att de två komponenterna får ligga i blöt i 30 minuter i
rengöringsmedellösningen.
5. Tvätta och skrubba kraigt med en borste och applicera rengöringsmedellösning på alla ytor.
6. Det är viktigt att se till att ingen lu fångas in i enheterna med lumen eller kanylereringar och att rengöringsmedlet
täcker alla ytor. Dessa enheter ska också spolas igenom med en rengöringsmedel minst tre gånger.
7. Eer manuell rengöring, skölj enheten i rent vatten minst tre gånger. Se till att rinnande vatten passerar genom kanyler
och att öppna hål upprepat fylls och töms ﬂera gånger.
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Desinfektion: Manuell

Desinfektionsmedel kan användas i enlighet med etikettinstruktioner från desinfektionsmedeltillverkaren.
Eer manuell desinfektion, skölj enheten med det nyligen destillerade eller avjoniserade vattnet minst tre gånger. Se till
att rinnande vatten passerar genom kanyler och att öppna hål upprepat fylls och töms ﬂera gånger. Gör om hela den
manuella rengörings- och desinﬁceringsprocessen om den sista sköljvätskan inte är klar eller om föroreningar fortfarande
är synliga på enheten.

Torkning:

När torkningen uppnås som en del av en rengöringsdesinfektionscykel, överskrid inte 170° C.
Produkter kan torkas med ﬁltrerad trycklu.

Underhållstest:

Applicera en liten mängd kirurgisk smörjolja på gångjärnen.
Kassera trubbiga eller skadade enheter.

Inspektion och funktion:

Kontrollera och undersök visuellt:
- alla enheter för skador och slitage.
- Skäreggarna är fria från snitt och har en kontinuerlig kant.
- käarna och tänderna är korrekta.
- alla ledade enheter har en smidig rörelse utan överdrivet spel.
- låsmekanismer (som spärrhakar) fästs säkert och stängs enkelt.
- långa, smala enheter är inte förvrängda.
- alla komponentdelar passar och monteras korrekt med parningskomponenter.
- Om enheterna utgör en del av en större enhet, kontrollera enheten med parningskomponenter.
Avlägsna alla trubbiga, slitna, spruckna eller skadade enheter för reparation eller utbyte.
Om NÅGRA rester eller vätska fortfarande syns ska du återlämna enheten för upprepad sanering.
Obs! Om en enhet returneras till tillverkaren/leverantören, MÅSTE enheten dekontamineras och steriliseras och åtföljas
av relevant dokumentation.

Förpackning:

Var för sig: Ett standardförpackningsmaterial kan användas. Se till att förpackningen är tillräckligt stor för att rymma
enheten utan att belasta tätningarna.
I uppsättningar: Enheter kan laddas i avsedda enhetsfack, eller steriliseringsfack för allmänna ändamål. Packa in
brickorna med lämplig metod.
Se till att skäreggarna är skyddade, diamantbladen dras in i handtaget och om de medföljande skyddslocken är
monterade på känsliga spetsar.

Sterilisering:

Fuktig värme (ånga) i autoklaverbara påsar är den föredragna metoden för sterilisering.
Endast produkter som har rengjorts och desinﬁcerats kan steriliseras.
Använd antingen CE-märkt eller validerad vakuumautoklav - följ alltid instruktionerna från maskintillverkaren.
Vid sterilisering av ﬂera enheter i en autoklavcykel, se till att sterilisatorns maximala belastning inte överskrids.
Se till att enheterna är torra före sterilisering.
Överskrid inte 170° C.
Notering: En steriliseringscykel med:
1) en temperatur på 126° C med en hålltid på 26 minuter och
2) en temperatur av 134° C med en hålltid på 3-3,5 minuter har validerats.

Förvaring:

Se till att enheterna är torra före förvaring och förvara i torra, rena förhållanden vid rumstemperatur.

Ytterligare information:

Kontaktperson hos
tillverkaren:

Duckworth & Kent Ltd
7 Marquis Business Centre
Royston Road, Baldock
Herts SG7 6XL
United Kingdom
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Tel: +44 (0)1462 893254
E-post: info@duckworth-and-kent.co.uk
www.duckworth-and-kent.com
Se broschyrer för telefon och adress till den lokala representanten

