Instrumentide ja tugede
puhastamine ja steriliseerimine

ET

AINULT HAMBARAVIS KASUTAMISEKS

ENDOTONTILISTE VIILIDE, KÄSIINSTRUMENTIDE, NÕELTE JA TUGEDE,
ROOSTEVABAST TERASEST HAMBAPUURIDE, ROOSTEVABAST
TERASEST HAMBAPUURI OTSAKUTE JA ULTRAHELI PUURITERADE
PUHASTAMINE JA STERILISEERIMINE
1) EESSÕNA

Instrumendid, mis tähistuse järgi on steriilsed, ei vaja seetõttu enne esmakordset kasutust erilist
ettevalmistust. Kõik muud seadmed, millel pole tähist „Steriilne”, tuleb enne esimest kasutamist
puhastada ja steriliseerida vastavalt selle kasutusjuhendi jaotise 3) ÜKSIKASJALIKUD JUHISED
osadele 4–8.
Seadmete korral, mis tähistuse ei järgi ei ole ühekordselt kasutatavad, tuleb teha taastöötlus vastavalt
kasutusjuhendile. Hügieeni ja sanitaarohutuse eesmärgil tuleb neid instrumente puhastada ja steriliseerida
enne igat korduskasutamist, et vältida võimalikku saastumist.
Välja jäetud seadmed
Uniclipi ja Mooseri kaltsineeritud plastist tugesid ei tohi steriliseerida ja desinfitseerimiseks tuleb neid hoida 5
minutit toatemperatuuril NaOCl-i lahuses (vähemalt 2,5%).

2) ÜLDISED SOOVITUSED
1)

2)
3)
4)

Kasutage ainult desinfitseerivat puhastuslahust, mille efektiivsus on heaks kiidetud (VAH/DGHM-loend,
CE-tähis, FDA heakskiit) ja selle tootja kasutusjuhendi kohaselt. Metallseadmete jaoks on soovitatav kasutada
korrosioonivastaseid desinfitseerimis- ja puhastusaineid.
Ohutuse tagamiseks kasutage isikukaitsevahendeid (kindad, prillid, mask).
Kasutaja vastutab toote esimese ja iga järgneva kasutamise eelse steriliseerimise ja desinfitseerimise eest, ja
kui kohaldatav, siis ka pärast steriliseerimist kahjustatud või määrdunud instrumentide kasutamise eest.
Tervishoiutöötaja jaoks on kõige ohutum seadmeid vaid ühekordselt kasutada. Kui soovite meie seadmeid
korduvalt kasutada, soovitame neid mitte üle 5 korra korduvalt kasutada. Seadmeid tuleb enne igat töötlemist
hoolikalt kontrollida: kahjustuste ilmingud, nagu kujumuutused (kõverdumine, lahtikeerdumine), purunemine,
korrosioon, tunnusvärvi või -märgi kulumine on märgiks, et seadmetega pole võimalik teha vajalikku toimingut
nõutava ohutustasemega ning need tuleb kasutusest kõrvaldada.
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Me ei soovita ületada järgmisi juurekanali töötlemisinstrumentide maksimaalseid lubatud kasutuskordi.
Kanali liik

Roostevabast terasest instrumendid
diameetriga ≤ ISO 015

Roostevabast terasest instrumendid
diameetriga > ISO 015

NiTi instrumendid

Suure kõverusega
(> 30°) või S-kujulised kanalid

max 1 kanal

max 2 kanalit

max 2 kanalit

Mõõduka kõverusega kanalid
(10° kuni 30°)

max 1 kanal

max 4 kanalit

max 4 kanalit

Väikese kõverusega
(< 10°) või sirged kanalid

max 1 kanal

max 8 kanalit

max 8 kanalit

5)
6)

Ühekordselt kasutatavaks märgitud seadmeid ei tohi korduskasutada.
Lõpp-loputuse korral on deioniseeritud vee kasutamine kohustuslik, olenemata sellest, kas kasutatakse
automaatset desinfitseerivat pesumasinat või käsitsi puhastamist. Muudeks loputamisteks on lubatud
kasutada kraanivett.
7) Plastist pidemetega ja NiTi-st instrumente ei tohi kasutada koos vesinikperoksiidi (H2O2) lahusega, mis
instrumente kahjustab.
8) NaOCl lahusesse (MITTE üle 5%) võib kasta ainult patsiendiga kokku puutuvaid NiTi instrumentide aktiivseid
osi.
9) Vältige seadme kuivamist enne või eeldesinfitseerimise/puhastamisel ajal. Kuivanud bioloogilist materjali võib
olla raske eemaldada.
10) Kasutage ainult seadmele sobivat taastöötlemist.
11) Ärge kasutage märgiste süsteemi või tuvastamistähiseid otse seadmel.

3) ÜKSIKASJALIKUD JUHISED
Kasutamine

Tegevused

Hoiatused ja märkused

1.

Lahtivõtmine

– Eemaldage ja visake ära silikoonstopperid.

2.

Eeldesinfitseerimine

– Võtke seade lahti, kui on
kohaldatav.
– Laske kõigil seadmetel kohe
pärast kasutamist liguneda
desinfitseerimislahuses
(soovitatavalt vähemalt 15
minutit lahuses Prolystica® 2X
Concentrate Enzymatic Presoak
ja 0,4% puhastusainelahuses).
Kasutage suure tihedusega
polüetüleenist või roostevabast
terasest alust.

3.

Loputamine

– Järgige juhiseid ja tootja antud kontsentratsioone ja leotusaegu (liiga suur
kontsentratsioon võib põhjustada instrumentide korrosiooni või muid kahjustusi).
– Eeldesinfitseerimislahus peab olema konkreetne lahus, mille tarnija on määranud
eeldesinfitseerimiseks. Kasutage seda tarnija poolt ettenähtud lahjendusega. See
peaks sisaldama või seda tuleks kasutada koos proteolüütilise ensüümiga.
– Eeldesinfitseerimislahus peab olema aldehüüdivaba (vältimaks verejääkide
kinnitumist) ja ilma korrosiooni inhibeeriva di- või trietanoolamiinita. Vahetage
regulaarselt eeldesinfitseerimislahus välja, nt kui see määrdub või selle toime on
nõrgenenud tulenevalt kokkupuutest mikroobide hulgaga.
– Ärge kasutage fenooli või muid seadmetele ebasobivaid tooteid sisaldavaid
eeldesinfitseerimislahuseid.
– Silmanähtavalt määrdunud instrumente soovitatakse eelpuhastada pehme
harjaga (kas nailon-, polüpropüleen- või akrüülharjaga). Harjake seadet käsitsi,
kuni nähtav mustus on eemaldatud.
– Loputamiseks kasutage kraanivett.
– Rohke loputamine (vähemalt
1 min) voolava vee all (ümbritseva – Kui eeldesinfitseerimislahus sisaldab korrosiooniinhibiitorit, on soovituslik
keskkonna temperatuuril).
loputamine teostada vahetult enne puhastamist.
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4a.

VÕI
4b.i

4b.ii

Automaatne
– Asetage seadmed komplekti,
puhastamine pesu- ja
toele või mahutisse (roostevabast
desinfitseerimisseadmes terasest või titaanist), et
vältida seadmete või tihvtide
kokkupuutumist.
– Asetage seade desinfitseerivasse
pesumaseadmesse ja teostage
määratud tsükkel (Ao väärtus
> 3000 või vähemalt 5 min
temperatuuril 90 °C).
– Kasutage puhastavate
omadustega puhastusainelahust
(soovitatavalt 0,4% Neodisher
Mediclean Forte).

Käsitsi puhastamine
ultraheliseadme abil

Loputamine

4b.iii Kuivatamine

5.

Kontroll

– Visake ära kõik defektidega seadmed (katkised, paindunud, …).
– Vältige instrumentide või tihvtide omavahelist kokkupuutumist ja
kasutage komplekte, tugesid või mahuteid nende asetamiseks pesu- ja
desinfitseerimisseadmesse.
– Järgige puhastuslahuse tootja antud juhiseid ja kontsentratsioone.
– Järgige pesu- ja desinfitseerimisseadme juhiseid ja kontrollige pärast igat tsüklit,
kas tulemus vastab tootja kirjeldatud kriteeriumitele.
– Lõpploputus peab toimuma deioniseeritud veega. Muude toimingute kohta järgige
tootja määratud vee kvaliteedinõudeid.
– Kasutage vaid standardile EN ISO 15883 vastavat ja regulaarselt hooldatud ja
kontrollitud pesu- ja desinfitseerimisseadet.
– Soovitatav on kasutada tensiide sisaldavat aluselist puhastusainet, millel on rasva
eemaldav, desinfitseeriv (bakterite-/seentevastane) ja korrosiooni inhibeeriv toime.
Puhastusvahendi efektiivsus peab olema heaks kiidetud
(VAH/DGHM-loend, CE märgistus, FDA heakskiit) ja seda tuleb kasutada
vastavalt selle kasutusjuhendile. Puhastuvahend ei tohi korrosioonitõrjeainena
sisaldada aldehüüdi ega di- või trietanoolamiini.

– Asetage seadmed komplekti,
toele või mahutisse (roostevabast
terasest või titaanist), et vältida
seadmete kokkupuutumist.
– Leotage ultraheliseadme abil
vähemalt 15 minutit puhastavate
omadustega puhastuslahuses
(soovitatavalt 2% Neodisher
Mediclean Forte).

– Seadmel ei tohi olla nähtavat määrdumist.
– Kui seadmel on märgata nähtavat määrdumist, tuleb seadet harjata käsitsi pehme
harjaga (nailonist, polüpropüleenist, akrüülist), kuni nähtav määrdumine on
eemaldatud.
– Visake ära kõik defektidega seadmed (katkised, paindunud ja lahtikeerdunud).
– Järgige juhiseid, jälgige puhastuslahuse tootja määratud vee kvaliteeti,
kontsentratsioone ja puhastusaegu.
– Soovitatav on kasutada tensiide sisaldavat aluselist puhastusainet, millel on rasva
eemaldav, desinfitseeriv (bakterite-/seentevastane) ja korrosiooni inhibeeriv toime.
Puhastusvahendi efektiivsus peab olema heaks kiidetud (VAH/DGHM-loend,
CE märgistus, FDA heakskiit) ja seda tuleb kasutada vastavalt puhastusvahendi
tootja kasutusjuhendile.
– Puhastusaine peab olema aldehüüdivaba ja ilma korrosiooni inhibeeriva di- või
trietanoolamiinita.
– Kasutage loputamiseks deioniseeritud vett.
– Rohke loputamine (vähemalt
1 min) voolava vee all (ümbritseva – Kui eelmine puhastuslahus sisaldab korrosiooniinhibiitorit, on soovitatav loputada
keskkonna temperatuuril).
vahetult enne autoklaavimist.
– Seadmed tuleb enne kontrollimist – Kuivatage ühekordselt kasutatava lausriidega.
ja pakendamist hoolikalt kuivatada. – Seadmeid tuleb kuivatada seni, kuni nähtav niiskus on kõrvaldatud.
– Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata seadme liigendite ja süvendite kuivatamisele.
– Kui on kohaldatav, pange
– Määrdunud seadmed tuleb uuesti puhastada.
seadmed kokku (sh paigaldage
– Ärge kasutage korduskasutavaid silikoonstoppereid.
uued silikoonstopperid).
– Visake ära seadmed, millel ilmnevad eespool kirjeldatud defektid (Üldised
– Kontrollige seadmete tööd.
soovitused, punkt 4).
– Kontrollige seadet visuaalselt
sobiva valguse käes (min 500 lux)
ja sortige välja defektiga seadmed.
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6.

Pakendamine

7.

Steriliseerimine

8.

Säilitamine

– Asetage seadmed komplekti,
– Enne steriliseerimist tuleb seadmed aursteriliseerimise jaoks kahekordselt
toele või mahutisse, et vältida
pakendada paberplastist kottidesse. Veenduge, et kotid sobivad
instrumentide või tihvtide
aursteriliseerimiseks, on valideeritud ja toodetud vastavalt standarditele
ISO 11607 ja EN 868-5.
kokkupuutumist ja pakendage
seadmed steriliseerimiskottidesse. – Kasutage sobivat niiskusele ja kuumusele (141 °C) vastupidavat pakendit, mis
vastab standardile ISO 11607.
– Vältige instrumentide või tihvtide kokkupuudet steriliseerimise ajal. Kasutage
komplekte, tugesid või mahuteid.
– Pakendist läbitungimise vältimiseks pange karpideta teravate seadmete vahele
silikoontorud.
– Sulgege kotid vastavalt tootja soovitustele. Termosulguri kasutamise korral tuleb
toiming valideerida ning termosulgur tuleb kalibreerida ning kvalifitseerida.
– Kõlblikkusaja kindlakstegemiseks kontrollige koti tootja poolt antud koti
kehtivusaega.
– Instrumendid ja tihvtid tuleb steriliseerida vastavalt pakendimärgistusele.
– Kasutada võib järgmisi
– Kui steriliseerite ühes autoklaavitsüklis mitut instrumenti, veenduge, et te ei
steriliseerimistsükleid:
• 132 °C, 4 minutit;
ületaks sterilisaatori maksimaalset koormust.
• 134 °C, 3 minutit;
– Asetage kotid aursterilisaatorisse vastavalt sterilisaatori tootja soovitustele.
• 134 °C, 18 minutit.
– Kasutage ainult eelvaakumiga õhku eraldava küllastunud auruga aursterilisaatorit,
Potentsiaalsete prioonide
mis vastab standardi EN 13060 (klass B, väike sterilisaator) ja EN 285
inaktiveerimiseks soovitame
(täissuuruses sterilisaator) nõuetele.
aursteriliseerida 18 minuti jooksul – Kasutage valideeritud minimaalselt 20 min kuivatusajaga steriliseerimisprotseduuri
temperatuuril 134 °C.
vastavalt standardile ISO 17665.
– Omanik vastutab sterilisaatori hoolduse eest ja see tuleb teha vastavalt
meditsiiniseadmete steriliseerimise nõuetele: (nt hoolduse kavandamine,
kvalifikatsioon, kondensaadi ja vee vastuvõetavuse kriteeriumid standardi EN 285
lisa 2 kohaselt).
– Kontrollige steriliseerimistoimingu tõhusust ja vastuvõetavuse kriteeriume
(pakendi terviklikkus, niiskuse puudumine, pakendi värvimuutuste puudumine,
positiivsed füüsikalis-keemilised näitajad, tegelike tsükliparameetrite vastavus
etalontsükli parameetritele). Erilist tähelepanu tuleb pöörata pakendi
terviklikkusele, kui kasutate 18 minutilist steriliseerimistsüklit temperatuuril 134 °C.
– Säilitage jälgitavuse andmed ja määrake kasutusaeg vastavalt pakendi tootja
juhistele.
– Vastavalt kohalikele eeskirjadele on võimalikud lühemad steriliseerimistsüklid,
kuid need ei pruugi tagada prioonide inaktiveerimist.
– Säilitage seadmeid steriilses
– Pärast steriliseerimist tuleb pakendi terviklikkuse (steriilne tõke) säilitamiseks
pakendis puhtas keskkonnas,
toodet käsitseda ettevaatlikult.
eemal niiskusallikatest ja otsest
– Avatud, kahjustatud või niiske pakendi korral pole steriilsus tagatud.
päikesekiirgusest. Hoiustage
– Kontrollige enne kasutamist pakendit ja meditsiiniseadmeid (pakendi terviklikkust,
ümbritseval temperatuuril (üldjuhul
niiskuse puudumist ja aegumiskuupäeva). Kahjustuse korral tuleb kõiki toiminguid
15–25 °C).
korrata.
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Simbolos

Steriliseeritud toode, steriliseerimine elektromagnetilise või ioniseeriva kiirgusega

䢵䢶

Võib steriliseerida määratud temperatuuril

Ühekordselt kasutatav

AI

Alumiinium

CSt

Süsinikteras

D
GEL

Teemant
Geel

GF

Klaaskiud

GP

Gutapertš

NiTi

Nikkeltitaan

P
Poc.

Plast
Juurekanali hermeetik

Pr

Paber

Pt

Plaatina

Sil

Silikoon

SSt

Roostevaba teras

Ti
WC

Titaan
Volframkarbiid

Tootja

0086
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