
MEDSYS
ISOLERADE INSTRUMENT & SPEKULA

SKÖTSEL, RENGÖRING OCH STERILISERING

VARNING!!

HANTERA VARSAMT! HÅRD KONTAKT MED ANDRA INSTRUMENT, HÅRDA YTOR ELLER VASSA
OBJEKT KAN SKADA ISOLERINGEN.

KONTROLLERA ALLTID INSTRUMENTEN INNAN OCH EFTER STERILISERING FÖR ATT
FÖRSÄKRA ATT INGEN DEL AV ISOLERINGEN HAR AVLÄGSNATS. METALL SKALL INTE
VARA SYNLIGT UNDER BELÄGGNINGEN.

KONTAKT MELLAN METALL OCH EN STRÖMFÖRANDE ELEKTROD KAN ORSAKA ATT
PATIENT OCH / ELLER LÄKARE BRÄNNER SIG.

TÄNK PÅ ATT INTE:
• Skrapa eller skrubba täckta ytor med något motsträvigt/skrovligt.
• Väta / blötlägga instrumentet i exempelvis CIDEX eller andra kaustika lösningar.
• Använda blekmedel.
• Placera isolerade instrument i ultraljudsbad.

Efter användning:

Använd en blötlagd duk för att omedelbart efter användning avlägsna blod, vävnad, smuts etc.
Intorkade partiklar är svårare att få bort vid rengöring. Om någon form av rengöringslösning används i
detta moment så skölj av instrumentet med rent kranvatten efteråt. Använd också en mild lösning.

Manuell rengöring:

1 - Tvätta instrumenten i en mild icke-kaustik tvålaktig lösning och skölj av med rent kranvatten.
2 - Rengör insidan av röktuben med en liten rengörningsborste eller en piprensare.
3 - Rengör med mjukt rent tyg efter varje användning för att få bort kolspillror och rökplym.
4 - Skölj igenom portarna med rent kranvatten.

Rengörning i diskdecinfektor:

1 - Vi rekommenderar rengöring i diskdecinfektor upp till 95°C. Tillverkarens instruktioner angående
koncentration, varaktighet av rengöring och torkperioder måste följas strikt.
2 - Koppla genomspolning till röksugskanalen (gäller spekula).
3 - Instrumenten torkas lämpligen i diskdecinfektorns torkprogram, max 20 minuter.

OBS! Det är mycket viktigt att instrumentet ligger still på gallret. Vibrationer i samband med att
instrumentet ligger mot något hårt / vasst kommer att leda till skador i isoleringen.
Det är således också mycket viktigt att inga hårda eller vassa instrument kan komma åt de isolerade
instrumenten och skada dem.

Sterilisering:

1 - Packa instrumenten ett och ett i sterilpåsar (”papper-plast”).
2 - Ångautoklavera i 134°C enligt autoklavens program.
3 - Kontrollera instrumentet så att inte isoleringen är skadad innan det tas i bruk igen.

Gas (ETO)-sterilisering är tillåtet
Hetluftssterilisering är INTE tillåtet


