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6. Čištění - Sterilizace - Skladování

Dekontaminace:  Ponořte nástroje do dezifekčního roztoku ihned po použití. 

Nenechte nástroje uschnout. 

  
 

Čištění a dezinfekce: Rozeberte všechny nástroje, které mají být rozebrané (momentový klíč).

Seskupte spolu všechny komponenty dle jejich konstitutivních materilálů, aby se předešlo korozi a  
elektrolýze. 

 Ponořte komponenty do příšlušného dezinfekčního prostředku. Produkty s vysokým podílem chloru nebo
obsahující kyselinu šťavelovou nejsou vhodné k dezinfekci nástrojů z nerezavějící oceli (riziko koroze).  

 Zásadité produkty s pH vyšším než 9 nejsou vhodné pro dezinfekci nástrojů z hliníku (riziko poškození
povrchu).

 

Ideální pH je 5 - 9.

 Všechny nástroje můžou být čištěné manuálně i mechanicky (ultrazvukem). 
Dbejte na úplné vysušení komponentů s čistým stlačeným vzduchem. 

 Kontrola: Monitorujte čistotu a správné fungování nástrojů a komponentů. Smontujte všechny komponenty,
které byly rozebrané. Opotřebované nebo poškozené nástroje vyměňte. Pro zachování optimálního 
výkonu by rotační nástroje neměly být použité více než 10krát.

 

 Balení: Nástroje můžou být individuálně zabalené do steriliních obalů nebo uložené na příslušné místo

 
Sterilizace: Chemická sterilizace a sterilizace horkým vzduchem nejsou vhodné. U všech materiálů 
souvisejících s implantáty je nutná sterilizace nasycenou párou a to dle následujících parametrů.
134°C

 

po dobu 18 minut. Doporučený čas sušení je 20 - 60 minut.

 
 

Doba trvání sterilnosti u komponentů sterilizovaných v ordinaci/laboratoři závisí od mnoha faktorů, jako 
jsou např. balení, podmínky uskladnění apod. Postupujte dle standardních metod ordinace/laboratoře.

 

Doba trvání sterilnosti komponentů, které jsou sterilizované výrobcem je vyznačená na obalu.

 

Obaly uchovávejte na čistém a suchém místě a neskladujte po dobu delší než je uvedena 
na obalu. 

 

do chirurgické kazety a následně zabalené do sterilního obalu před sterilizací. 

 (viz. Příloha 2). Nepoužívejte produkty, kterým vypršela doba expirace !  

Uskladnění:
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Štítek u implantátu  Štítek na nástrojích

                  Vysvětlení symbolů

CE značení

Výrobce

Datum expirace

Číslo šarže

Reference

Nesterilní

Sterilní (Gamma paprsky)

Upozornění - Přečtěte si Instrukce k použití

Pro více informací si přečtěte Instrukce k použití

Na jedno použití

Na jedno použití

Nepoužívejte pokud je obal poškozen

Neskladujte na přímém slunci

Maximální otáčky (po směru nebo proti směru hodin. ručiček

Maximální kroutící moment 
(výhradně po směru hodinových ručiček)

Dodatek 2 - Vysvětlení štítků
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