Изплакване

Въведение
Качеството (материал, твърдост, производсто и т.н) и грижата за медицинските инструменти са
от първостепенно значение за тяхната ефективност и експлоатационен период.

·
·
·
·

след дезинфекция, изплакнете обилно с питейна вода
не оставяйте инструментите потопени във вода
за препоръчване е да се използва Aqua dest (деминерализиран)
използвайте фина четка (четка за зъби, не телена), за да почистите всички останали
упорито залепнали замърсявания от инструментите (награпавените дръжи и
работни повърхности на някои форцепси например.)
· проверете инструментите си, за да се уверите че са напълно чисти

Поддръжката включва не просто почистване и подсушаване, но и правилно подреждане на инструментите
в тави/касети когато се дезинфекцират или стерилизират (пример: деликатните инструменти
за микрохирургия).
Повреди като счупване, надраскване и др., обикновено се дължат на неправилно съхранение
и подреждане по време на стерилизация (например в термичен дезинфекционен апарат) или
при подготовката им за работа (инструментите падат на пода, защото не са поставени правилно в тави/касети).
Тази брошура с инструкции за поддръжка и съхранение е предназначена да ви помогне да запазите инструментите
си в добро състояние. За тази цел, запознайте се с информацията по-долу.

Подсушаване
· изсушете инструментите много внимателно. Препоръчва се да използвате пистолет
със сгъстен въздух, за да сте сигурни че са напълно сухи
· проверете дали ставите и режещите части на инструментите са в изправност
МНОГО ВАЖНО: заточете скалерите и кюретите, при необходимост
· преди стерилизация, ставите на инструментите (форцепси, ножици,иглодържатели
и т.н) трябва да бъдат покрити със защитен спрей (масло), в който няма съдържание на
силикон

Химическа дезинфекция
· поставете замърсените инструменти в подходящ дезинфекционен разтвор
· придържайте се стриктно към указанията на производителя за концентрацията
на разтвора и реакционното време. Не намалявайте и не увеличавайте значително
времето за експозиция
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· приготвяйте дезинфекциращ разтвор ежедневно
· винаги отваряйте инструментите със стави (иглодържатели, ножици, клещи и т.н)
· не поставяйте инструментите един върху друг, за да избегнете повреда в повърхностите
или функционалните им части

Топлинна дезинфекция
· инструментите трябва да бъдат заредени стабилно при машинно измиване (например:
подредени добре в подходящи касети)
· отворете инструментите със стави
· спазвайте стриктно указанията за концентрацията на почистващия препарат,
зададена от производителя
· инструментите замърсени от цимент или амалгама, трябва да бъдат почистени добре
преди дезинфекция
· след дезинфекция и почистване извадете инструментите от уреда и ги изсушете
ако е необходимо (не ги оставяйте да престояват в апарата през нощта)

Ултразвуково почистване
· спазвайте стриктно концентрацията и времето за екзпозиция, когато използвате силно
киселинни почистващи средства (агент за отстраняване на цимент например) за да
избегнете лошо корозиране на инструментите (сиво или черно оцветяване)
· не почиствайте в ултразвукова вана повече от 3 минути с честота от 35 kHz и температура
приблизително 40°C
· след почистване изплакнете добре и подсушете напълно инструментите

Стерилизация

Винаги спазвайте строго указанията на производителя
· само инструменти, които са абсолютно сухи и в отлично състояние (без повреди
или признаци на ръжда) трябва да се поставят в стерилизиращия апарат
· АВТОКЛАВ: Използвайте само Aqua-dest. Проверете дали ваничката за вода е напълно
чиста и суха.Не допускайте питейна вода в автоклава.
· СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ: Не поставяйте на по-висока температура от
180°C. Тя може да доведе до загуба на твърдост или промени на повърхността
на инструментите.

Съвети за опаковане и съхранение
· В съответствие със законовите изисквания, хирургичните инструменти трябва да
бъдат опаковани в стерилна опакова.
· За да осигурите оптимална подготовка при различни хиругични
манипулации (остеотомия, пародонтална хирургия, апицектомия) или с учебна цел
се препоръчва инструментите да се съхраняват подредени в предназначени за
това тавички/касети. Тези тави/касети могат да бъдат стерилизирани и
съхранявани до 6 седмици, в съответствие с действащите законови изисквания.
Този процес елиминира необходимостта от опаковане на голям брой инструменти
поотделно, спестявайки време и разходи за стерилни материали.

За да е в сила гаранцията на инструментите дадена от производителя и за да се гарантира, както вашата
безопастност, така и тази на пациентите ви моля, придържайте се към гореописаните инструкции.
При въпроси се свържете с нас.
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Преди стерилизиране на новите инструменти
· Отстранете всички остатъчни опаковки или етикети от инструментите. Новите инструменти все още са покрити с масла и смазка от
производствения поцес и следователно трябва да бъдат почистени внимателно. Отворете инструментите със стави преди почистване.
· Винаги изплаквайте инструментите под течаща вода. Не ги поставяйте в съд с чешмяна вода. Когато почиствате във ваничка,
препоръчваме да използвате Aqua-dest.
· Подсушете напълно след почистване. ПРЕПОРЪКА: Използвайте пистолет за сгъстен въздух (вижте Почистване/Подсушаване).
· Отделените масла, особено при инструментите със стави, се превръщат в смола, което води до кафяво оцветяване при връзката
(това се случва по-често с нови инструменти поради остатъчното масло и смазка от производствения процес).
· Използването на питейна или дестилирана вода с лошо качество, причинява кафяво оцветяване на инструментите поради
минералните съединения във водата (желязо, магнезий, мед и т.н.)

Поддръжка
на инструментите

Образуване на петна
Какви са причините?
· Остатъци от кръв, петна от вода и т.н
· Отделени масла
· Лошо качество на водата
· Утайка в резервоара за вода на автоклава може да остане върху инструментите по време на стерилизация.
ВНИМАНИЕ: Високата температура изгаря тази утайка в материала, което може да доведе до нараняване повърхността
на инструментите и корозия.
· Изхвърлете старите и повредени инструменти незабавно (съществува риск от ръжда)

Как петната могат да се отстранят бързо?
· Повечето петна, ако бъдат забелязани достатъчно рано, могат да бъдат отстранени лесно с кърпа (Ако е необходимо към кърпата
добавете концентрирана лимонена киселина)
· Препоръчваме да използвате полираща паста (стандартна хром-никелова) за упорити петна.
· Инструментите, които вече не могат да се почистват, трябва да се изхвърлят.

Грижа за вашите инструменти - специализирани продукти
Писалки с масло, комплект от 2 броя
– без кафяви оцветявания, причинени от конвенционални
масла или спрейове
– прецизно и лесно нанасяне
– синтетично масло от висок клас, стерилизируемо до 260°
– подходящо при всички методи за стерилизация
– прозрачно, без мирис, нетоксично
– одобрено от USDA, FDA, DAB

Art-No. 990

Полираща паста за метал 100мл
– за използване върху всеки метал без покритие
– за отстраняване на петна от вода, оцветявания и органични
остатъци върху метални повърхности неръждаема стомана,
хром, сребро, месинг, мед, бронз, калай, алуминий

Art-No. 991
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Повече информация може да получите на:
0800 12 464 / 0896 890 821 или
www.implanti.bg/about/carl-martin и oﬃce@implanti.bg
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