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Hygiene

 

   Tärkeitä yleisiä huomautuksia ja käyttöohjeita  

Käsittely on suoritettava sopivilla, uusimman tekniikan mukaisilla menetelmillä valmistajan antamien ohjeiden 

mukaisesti. Käsittelyn saa suorittaa vain pätevä lääkintähenkilöstö. Käsittely on suoritettava siten, että sen voi 

jäljittää ja toistaa. Luokituksen ja riskinarvioinnin on oltava tehtyinä. Yksittäiset vaiheet ja vastuualueet on 

lueteltava ja dokumentoitava kirjallisesti. 

Käsittelyä koskevat vaatimukset: 

Perusvaatimukset on kuvattu seuraavissa: 

' lääkelaki (MPG) 

' lääkkeiden käytöstä annettu asetus (MedBetreibV) 

' laadunvarmistusta koskevat sopimukset (QA) 

' eurooppalaiset standardit (DIN EN) 

' asianmukaiset Robert Koch Institutin antamat sairaalahygieniaa koskevat suositukset 

' työnantajien vastuuvakuutusyhtiöiden määrittämät voimassa olevat säännöt ja määräykset. 

 

Tuotetta saa käyttää vain riittävällä tavalla koulutettu ja pätevä lääkintähenkilöstö käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 

Huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa vain valtuutettu asiantuntija. 

Käytä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa määritettyinä yhdistelminä ja käytä tuotteessa vain tässä käyttöohjeessa 

mainittuja lisätarvikkeita ja varaosia. Käytä muita yhdistelmiä, lisätarvikkeita ja varaosia vain, jos ne on tarkoitettu 

nimenomaisesti suunniteltuun käyttöön ja niiden ominaisuuksia ja turvallisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät. 

Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla. 

Käsittele tuote käyttöohjeen mukaisesti ennen jokaista käyttökertaa ja ennen palautuslähetystä potilaiden, 

käyttäjien ja kolmansien osapuolten suojaamiseksi. 

Tämä käyttöohje on olennainen osa tuotetta, ja sitä on säilytettävä siten, että se on käytettävissä milloin tahansa 

tuotteen käyttöiän aikana. Käyttöohje on luovutettava tuotteen mukana uudelle omistajalle. 

Tarkasta tuote ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet heti vastaanottamisen jälkeen täydellisyyden ja mahdollisten 

vaurioiden varalta. Jos toimituksessa on jotakin huomautettavaa, ilmoita siitä välittömästi valmistajalle tai 

toimittajalle. 

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin! 

Jatkuvan kehitystyön vuoksi kuvat ja tekniset tiedot voivat olla hieman poikkeavia. 

 

Turvallisuusohjeet ja vaaratasot 

Symboli Vaarataso 

 VAROITUS! 

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai erittäin vakavia vammoja.  

 HUOMIO! 
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Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lieviä vammoja tai vaurioittaa tuotetta. 

. TÄRKEÄÄ! 

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa tuotetta tai ympäristöä. 

. HUOMAUTUS! 

Vinkkejä tuotteen optimaaliseen käyttöön ja muita käytännöllisiä tietoja. 
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1 Yleiset tiedot 

1.1 Käyttöohjeet 

RICHARD WOLF on laatinut seuraavat käyttöohjeet RICHARD WOLFIN tuotteiden ja 

lisätarvikkeiden turvallista käyttöä ja asianmukaista käsittelyä varten:  

Z GA-J020 

Lämpövakaiden RICHARD WOLF -instrumenttien käsittelyohje 

Z GA-J050 

Lämpöherkkien RICHARD WOLF -instrumenttien käsittelyohje 

Z Tuotekohtainen käyttöohje 

Erityinen tuotekohtainen käyttöohje ja kaikki tarvittavat määritykset.  

Z Käyttöohjeiden uusin versio 

RICHARD WOLFIN tuotteiden ja teknologian jatkuvan kehityksen vuoksi 

käyttöohjeita on päivitettävä säännöllisesti. 

Tarkasta käyttöohjeen version numero. Se on etusivulla olevan version 

numeron viimeinen numero. 

 

Example:

GA-J0 2 0  /  e n  /  2 0 1 4 -0 5  V1 7 . 0  / . . .

kundenservice@richard-wolf.com

 

Voit ladata käyttöohjeen uusimman version verkkosivuiltamme tai pyytää sitä 

ottamalla meihin yhteyttä.  

 
www. ri ch a rd -wo l f . co m

kundenservice@richard-wolf.com

 

. HUOMAUTUS! 

Näiden käyttöohjeiden noudattamisen lisäksi suosittelemme huomioimaan AKI-

työryhmän (Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung) julkaiseman esitteen ohjeet. 

 

Instr ume nt r e p r o ce ssi ng

kundenserv ice@richard-wolf.com

R e p ro ce ssi n g  i n st ru m e n t s m a i n t a i n i n g  t h e i r  va l u e

 

Esitteen saa RICHARD WOLFILTA tai sen voi ladata maksutta osoitteesta 

www.a-k-i.org. 

1.2 Materiaalien yhteensopivuus / tehokkuuden varmistus 

RICHARD WOLF on testannut kohdassa 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / 

materiaalien yhteensopivuus" kuvatut alhaisen lämpötilan sterilointimenetelmät 

materiaalien yhteensopivuuden osalta. 

Höyrysteriloinnin tehokkuus fraktionaalista esityhjiömenetelmää käytettäessä on 

testattu standardin DIN EN 285 / ISO 14937 mukaisesti. 
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1.3 Käsittelyssä käytettävät kemikaalit 

Lämpövakaiden ja lämpöherkkien instrumenttien (taipumattomat teleskoopit, 

taipuisat endoskoopit/videoskoopit (kuituendoskoopit) sekä instrumentit) 

käsittelyssä käytettävistä RICHARD WOLFIN hyväksymistä kemikaaleista ja niiden 

yhteensopivuudesta eri materiaalien kanssa on laadittu luettelo, jonka voi ladata 

verkkosivultamme. 

 

kundenservice@richard-wolf.com

www. ri ch a rd -wo l f . co m / re p ro ce ssi n g -ch e m i ca l s

 

Yleiskatsaus päivitetään säännöllisin väliajoin. 
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1.4 RICHARD WOLFIN tuotteita koskevat kysymykset 

Jos sinulla on jotakin kysyttävää RICHARD WOLFIN tuotteista tai niiden 

käsittelystä, ota yhteyttä asiakaspalveluun. 

 

RICHARD WO LF SERVICE

kundenserv ice@richard-wolf.com

w w w . r i ch a rd -w o l f . co m / cu st o m e r-se rvi ce
 

1.5 Yleiset huomautukset ja ohjeet 

 VAROITUS! 

Creutzfeldt-Jakobin tauti! 

Jos potilaan epäillään sairastavan Creutzfeldt-Jakobin tautia (CJD) tai jotakin sen 

versiota (vCJD) tai sellainen on diagnosoitu, sopivia toimenpiteitä on käytettävä, 

jotta taudin siirtyminen muihin potilaisiin, laitteen käyttäjiin ja kolmansiin osapuoliin 

voidaan estää. 

Sitä varten on noudatettava maakohtaisia käsittelyohjeita ja -määräyksiä. 

. TÄRKEÄÄ! 

Vuokrattavia instrumentteja ei saa käyttää patologiassa eikä eläinten hoidossa. 

. TÄRKEÄÄ! 

Varmista, että seuraavia työskentelytilan ja henkilökunnan suojaamista koskevia 

ohjeita, esim. TRBA 250, noudatetaan koko käsittelyprosessin ajan. 

 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä käytä fysiologisia suolaliuoksia upottamiseen tai huuhteluun, sillä ne voivat 

syövyttää metallipintoja. 

Älä vaihda käsittelymenetelmiä tai puhdistus- ja desinfiointiaineita jatkuvasti, sillä se 

voi vaurioittaa tuotetta. 

Esipuhdista instrumentit heti käytön jälkeen ja käsittele ne mahdollisimman pian. 

' Ks. kohta 4 “Instrumenttien käsittely käyttövaiheessa”  

1.6 Uudet tuotteet 

. HUOMAUTUS! 

Poista tuotteista ja lisätarvikkeista kaikki suojakalvot ja kuljetuksessa käytettävät 

lukot ja kiinnikkeet ennen käsittelyä. 

Käsittele tuotteet ja lisätarvikkeet vähintään kerran ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

Sallitut menettelyt on esitetty seuraavissa osissa ja/tai tuotekohtaisissa 

käyttöohjeissa. 
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1.7 Kertakäyttöiset tuotteet 

Kertakäyttöiset tuotteet 

' on tarkoitettu käytettäväksi vain yhden kerran 

' on hävitettävä käytön jälkeen 

1.7.1 Steriloimattomat kertakäyttöiset tuotteet 

Käsittele steriloimattomat kertakäyttöiset tuotteet ennen käyttöä. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje 

 VAROITUS! 

Älä käytä kertakäyttöisiä tuotteita useita kertoja! 

Kertakäyttöiset tuotteet on suunniteltu käytettäväksi yhden kerran yhdellä potilaalla. 

Useat käyttökerrat voivat heikentää ja/tai muuttaa tuotteen ominaisuuksia ja siten 

vaarantaa potilaan, käyttäjän ja muiden henkilöiden turvallisuuden. 

Mahdolliset vaaratilanteen/riskitekijät on kuvattu tuotekohtaisissa käyttöohjeissa ja 

ne on otettava huomioon. 

Jos tuotetta käytetään useita kertoja, vastuu tuotteen käyttöturvallisuudesta on 

käyttäjällä. 

Tällöin valmistaja ei voi taata tuotteen käyttöturvallisuutta ja suorituskykyä. 

1.7.2 Steriilit kertakäyttöiset tuotteet 

 VAROITUS! 

Älä käsittele kertakäyttöisiä tuotteita! 

Kertakäyttöiset tuotteet on suunniteltu käytettäväksi yhden kerran yhdellä 

potilaalla. 

Jos kertakäyttöisiä tuotteita käsitellään uudelleenkäyttöä varten, tuotteen laatu voi 

huonontua, mikä voi vaarantaa potilaan, käyttäjän ja muiden henkilöiden 

turvallisuuden. 

Mahdolliset vaaratilanteen/riskitekijät on kuvattu tuotekohtaisissa käyttöohjeissa ja 

ne on otettava huomioon. 

Jos kertakäyttöinen tuote käsitellään, vastuu tuotteen käyttöturvallisuudesta on 

käyttäjällä tai käsittelijällä. 

Tällöin valmistaja ei voi taata tuotteen käyttöturvallisuutta ja suorituskykyä. 

. TÄRKEÄÄ! 

Steriilien tuotteiden steriiliys voidaan taata vain, jos pakkaus ei ole vaurioitunut tai 

sitä ei ole avattu. 

' Älä käytä tuotetta, jos steriili pakkaus on vaurioitunut tai viimeinen käyttöpäivä 

on ohitettu. 
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1.8 Höyrysteriloitavuuden osoittava tunniste 

RICHARD WOLF -tuotteiden tuotenumerolla osoitetaan tuotteiden 

höyrysteriloitavuus.  

1.8.1 Teleskoopit ja instrumentit 

Z Voidaan höyrysteriloida 

' Tunniste: Tuotenumero alkaa numerolla 8 

Esimerkki: 8654.433 

Z Ei voi höyrysteriloida 

' Tunniste: Tuotenumero alkaa numerolla 4 

Esimerkki: 4654.433 

1.8.2 Objektiivilinssit ja kamerapäät 

Z Voidaan höyrysteriloida 

' Tunniste: Tuotenumero alkaa numerolla 8 

Esimerkki: 85261.212 

Z Ei voi höyrysteriloida 

' Tunniste: Tuotenumero alkaa numerolla 5 

Esimerkki: 5268.221 

 

. TÄRKEÄÄ! 

Lisätietoja tuotteiden, joiden tuotenumero ei ala numerolla 8, käsittelystä ja/tai 

steriloinnista on tuotekohtaisissa käyttöohjeissa. Noudata käyttöohjeita. 
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1.9 Instrumenttien käsittely 

Tuotteet ja lisätarvikkeet voi käsitellä manuaalisesti tai koneellisesti pesu-

/desinfiointilaitteessa. Suosittelemme koneellista käsittelyä hyväksynnällisistä 

syistä. 

Seuraavassa kaaviokuvassa esitetään lämpövakaiden instrumenttien 

käsittelyvaiheiden järjestys. Kaaviokuvassa mainituilla kohdilla viitataan vastaaviin 

menetelmiin ja menettelytapoihin.  
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1.10 Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien yhteensopivuus 
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Tila Märkämenetelmä käyttövaiheessa D D D D Y Y D 

Kuivamenetelmä käyttövaiheessa D D D D Y Y D 

Puhdistus Valmistelu Manuaalinen esipuhdistus tarvittaessa D D D D d D D 

Puhdistus Manuaalinen D D D D d D D 

 Koneellinen D 60 D D d H D 

Ultraääni d d D D d d D 

Emäs D D D D d H D 

Sisältää sitruunahappoa D D D D d H D 

Neutraali/entsymaattinen D D D D d D03) D 

  Sisältää peretikkahappoa D D D D d d D 

Huuhtelu01)  D D D D d D D 

Desinfiointi02) Kemiallinen enint. 60_C D D D D d D D 

Terminen enint. 93_C D d D D d d D 

Kuivaaminen Tmax, C 100 60 100 100 d H 100

Huolto, 

tarkastukset 

 Puhdistamisen jälkeen H H H H d H H 

Sterilointi Höyrysterilointi03) 

Höyry Fraktionaalinen esityhjiömenetelmä 

134 °C / 273 °F 

132 °C / 270 °F 

D d D D d H D 

Sterilointi matalassa lämpötilassa 

Vetyperoksidiplas

ma 

STERRAD50, 100S, 200 D D D D d H D 

STERRADNX™, 100NX™ D D D D d H D 

Kaasu Etyleenioksidi (EO) D D D D d H D 

Matalan lämpötilan höyry ja 

formaldehydi (LTSF) 

D D D D d H D 

Vetyperoksidi (STERIS V-PRO 1, V-

PRO 1 Plus, V-PRO maX) 

D D D D d H D 

Peretikkahappo 04) 

(juuri ajallaan) 

STERIS SYSTEM 1 

STERIS SYSTEM 1E™ 

D D D D d d D 
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x) Alkaen tuotenumeroista "8..." / "4..." 

01) Suosittelemme käyttämään viimeisessä huuhtelussa täysin demineralisoitua vettä 

02) Käsittelyssä käytettävät kemikaalit (ks. kohta 1.3) 

03) Suositeltu menettely 

04) Tuotteita ei ole pakattu steriileihin pakkauksiin (ks. kohta 8.3.3) 

05) Viimeinen käyttöpäivä 

Selite: D Sallittu 

  d Kielletty/tarpeeton 

  Y Hävitä kertakäyttöinen tuote 

  H Ks. tuotekohtainen käyttöohje 
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Valmistelu 

käyttövaihees

sa 

Tila Märkämenetelmä 

käyttövaiheessa 

d D Y Y D D D D D D D 

Kuivamenetelmä 

käyttövaiheessa 

D D Y Y D D D D D D D 

Puhdistus 

  

Valmistelu Manuaalinen esipuhdistus 

tarvittaessa 

d D d D D D D D D D D 

Puhdistus Manuaalinen D D d D D D D D D D D 

 Koneellinen D D d H D d D D D D D 

Ultraääni d d d d d d d d d d d 

Emäs d D d H D d D D D D D 

Sisältää sitruunahappoa d D d H D d D D D D D 

Neutraali/entsymaattinen D D d D03) D D D D D D D 

  Sisältää peretikkahappoa d D d d D d D D D D D 

Huuhtelu01)  D D d D D D D D D D D 

Desin- 

fiointi02) 

Kemiallinen enint. 60_C D D d D D d D D D D D 

Terminen enint. 93_C D D d d D d D D d D D 

Kuivaamine

n 

Tmax, C 100 100 d 100 100 d 100 100 60 100 100

Huolto, 

tarkastukset 

 Puhdistamisen jälkeen D H d H H H H H H H H 

Sterilointi Höyrysterilointi 03) 

Höyry Fraktionaalinen 

esityhjiömenetelmä  

134 °C / 273 °F 

132 °C / 270 °F 

d D d H D d D D d D D 

Sterilointi matalassa lämpötilassa 

Vetyperoksi STERRAD50, 100S, 200 d D d H D D D D H D D 
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diplasma STERRADNX™, 100NX™ d D d H D D D D H D D 

Kaasu Etyleenioksidi (EO)   d D d H D d D D D D D 

Matalan lämpötilan höyry ja 

formaldehydi (LTSF) 

d D d H D d D D D D D 

Vetyperoksidi 

(STERIS V-PRO 1, V-PRO 1 Plus, V-

PRO maX) 

d D d H D d D D H D D 

Peretikka- 

happo 04) 

(juuri 

ajallaan) 

STERIS SYSTEM 1 

STERIS SYSTEM 1E™ 

d D d d D d D D D D D 

x) Alkaen tuotenumeroista "8..." / "5..." 

01) Suosittelemme käyttämään viimeisessä huuhtelussa täysin 

demineralisoitua vettä 

02) Käsittelyssä käytettävät kemikaalit (ks. kohta 1.3) 

03) Suositeltu menettely 

04) Tuotteita ei ole pakattu steriileihin pakkauksiin (ks. kohta 8.3.3) 

05) Viimeinen käyttöpäivä 

Selite: D Sallittu 

  d Kielletty/tarpeeton 

  Y Hävitä kertakäyttöinen tuote 

  H Ks. tuotekohtainen käyttöohje 
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2 Kuvat 
Seuraavissa kuvissa on esitetty lämpövakaiden RICHARD WOLFIN 
instrumenttien laajaan valikoimaan kuuluvat tuotteet. 

Seuraavissa osissa on esitetty tärkeitä huomautuksia näiden lämpövakaiden 
instrumenttien käsittelystä. Ne ovat esimerkkejä. 

Rigid telescopes CCD telescopes Operating or compact
telescopes

TELESCOPES

WORKING INSTRUMENTS

Fig. 1

Forceps, scissors, punches

Electrodes

Blunt, cutting Suction, irrigation

Working inserts Working elements
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Fig. 2

OpticalMechanical

ACCESS INSTRUMENTS

Trocars Trocar sleeves, Cannulas Sheaths

Obturators

Electrical

ACCESSORIES
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3 Veden laatu 

Tuotteiden käsittelyssä käytettävän veden laadulla on suuri merkitys tuotteen 

arvon säilyttämisen kannalta. 

Veden kovuudesta ja lämpötilasta riippuen, juomaveden laatutekijät (ainesosien 

tyypit ja pitoisuudet) voivat aiheuttaa vaikeasti liukenevia saostumia, korroosiota 

ja tuotteen värjäytymistä.  

Veden ainesosien pitoisuus vaihtelee juomaveden käsittelyn lähteestä ja tyypistä. 

Kun vesi haihtuu, kyseiset ainesosat jäävät jäljelle suolakuoren muodossa. Näistä 

ainesosista etenkin kloridit ovat erityisen merkittäviä. 

. TÄRKEÄÄ! 

Liian suuret kloridipitoisuudet voivat aiheuttaa pistekorroosiota ruostumattomassa 

teräksessä! 

Jotta tämä voidaan välttää tuotteiden koneellisessa puhdistuksessa, 

suosittelemme käyttämään täysin demineralisoitua vettä, jonka laatu täyttää 

standardin DIN EN 285 liitteessä B lopulliselle huuhtelulle asetetut vaatimukset. 

3.1 Ioninvaihdin täydelliseen demineralisointiin 

Kun käytät ioninvaihtimia täydelliseen demineralisointiin, huomaa, että 

regenerointijakson ylittäminen voi aiheuttaa piihapon (silika) hajoamisen, minkä 

seurauksena voi syntyä saostumia. 

Sen voi välttää oikea-aikaisesti suoritetulla vaihtimen regeneroinnilla. Noudata 

valmistajan antamia ohjeita.  

Lähde: 

 

Instrume nt r e p ro ce ssing

kundenservice@richard-wolf.com

R e p ro ce ssi n g  i n st ru m e n t s m a i n t a i n i n g  t h e i r  va l u e

w w w . a -k- i . o rg

 

. HUOMAUTUS! 

Lopulliseen huuhteluun on käytettävä täysin demineralisoitua vettä, jonka 

mikrobiologinen laatu täyttää seuraavat vaatimukset: 

' Bakteerien kokonaismäärä saa olla enintään 100 CFU*) / ml inkubaation 

aikana, joka on 44 4 tuntia lämpötilassa 36 1C. 

' Escherichia coli -bakteeria ei saa ilmetä ollenkaan 100 ml:ssa. 

' Pseudomonas aeruginosa -bakteeria ei saa ilmetä ollenkaan 100 ml:ssa. 

*) Pesäkkeitä muodostava yksikkö 

Lähde: 

 

kundenserv ice@richard-wolf.com

www. ges et z e- im - in t er net . de/ t r ink wv _ 2001/ an lage_ 3_ 35 bz w.  an lage_ 5_ 377 

Di rec t i v e  on the  qua l i t y  o f  water i n tended for human c ons umpt i on  

(G erman Dri nk i ng Water O rd i nanc e - Tri nk wV  2001)

 

Kansallisia juomavesimääräyksiä on noudatettava. 
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4 Instrumenttien valmistelu käyttövaiheessa 

 HUOMIO! 

Varo, etteivät mikrobit kulkeudu paikasta toiseen! 

Jotta kameran liitin ei likaannu, kun se irrotetaan kameran ohjaimesta käytön 

aikana, ruuvaa/kiinnitä suojus paikalleen heti irrottamisen jälkeen. 

Likaantunut kameran liitin on käsiteltävä manuaalisesti ennen suojuksen 

asettamista paikalleen. 

Z Upota kameran liitin hyväksyttyyn ja yhteensopivaan puhdistus- ja 

desinfiointiaineliuokseen. 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä. 

Z Kuivaa ulkopinnat nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla ja kuivaa sisäpuolen 

kosketinpinnat vanupuikolla. 

' Kosketuspintoihin jäävä kosteus voi haitata signaalin välittämistä (se voi 

esimerkiksi aiheuttaa häiriöitä ja heikentää yhteyttä). 

. HUOMAUTUS! 

Likaantumisen aiheuttamien jäämien (veri, kudokset, lääkeaineet jne.) 

kuivuminen vaikeuttaa instrumenttien käsittelyä ja lisää korroosiovaaraa. 

Alla luetellut toimenpiteet on suoritettava käytön aikana instrumenttipöydällä tai 

välittömästi käytön jälkeen: 

Z Poista karkea lika pyyhkimällä instrumenttien ulkopinnat nukkaamattomalla 

liinalla. 

' Instrumentteja ei saa missään tapauksessa upottaa suolaliuokseen (NaCl), 

jotta niihin ei synny pistekorroosiota. 

Z Pura instrumentti tarvittaessa osiin. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje. 

' Ks. kohta 5.5 "Irrottaminen ennen puhdistusta". 

Z Hävitä heti kertakäyttöiset tuotteet, kuten 

' hygieniasuodatin 

' tiivistekalvo (kalvoventtiili) 

' kertakäyttöinen letku/letkusarja 

Z Laske instrumentit alas varoen, jotta ne eivät vaurioidu. 

Z Avaa sulkuhanat. 

4.1 Halkaisijaltaan pienet instrumentit 

Kuva 3 

Z Huuhtele halkaisijaltaan pienet instrumentit steriloidulla liuoksella. 

' Varmista kanavia huuhdellessasi, ettei liuosta roisku ympäröivälle alueelle. 
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Fig. 3
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4.2 Suurtaajuuksiset instrumentit / elektrodit 

Karstan likaannuttamat pinnat heikentävät suurtaajuista tehoa. 

Kuva 4  

Z Liuota karsta 3 %:n vahvuisella vetyperoksidiliuoksella (H2O2) ja pyyhi pinta 

puhtaaksi liinalla. 

Z Likaantuneet pinnat voi pyyhkiä tarvittaessa puhtaaksi liinalla säännöllisesti 

käytön aikana. 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä. 

 

 

 

 

4.3 Käsiteltävät putki- ja letkujärjestelmät 

Pura käsiteltävät (uudelleen käytettävät) putki- ja letkujärjestelmät osiin ja 

huuhtele ne. 

4.4 Kuljetus 

Osat voidaan kuljettaa käsittelytilaan joko kuivana tai märkänä käytettävästä 

käsittelymenetelmästä riippuen. 

4.4.1 Kuivamenetelmä käyttövaiheessa 

Koneellista käsittelyä käytettäessä on valittava kuivamenetelmä käyttövaiheessa, 

koska märkämenettelystä jäävät liuosjäämät voivat heikentää pesu-

/desinfiointilaitteen (WD, Washer Disinfector) puhdistustulosta.  

Z Suorita valmistelutoimenpiteet käyttövaiheessa kohdassa 4 olevien ohjeiden 

mukaisesti. 

4.4.2 Märkämenetelmä käyttövaiheessa 

Jos tuotteet käsitellään manuaalisesti, suosittelemme käyttämään märkämenetelmää 

käyttövaiheessa, jotta saastuttavat jäämät eivät pääse kuivumaan kiinni 

instrumentteihin eivätkä mikrobit kulkeudu paikasta toiseen. 

Käytä märkämenetelmässä hyväksyttyjä puhdistus- ja desinfiointiaineliuoksia, 

joiden desinfiointiteho on todistettu. 

Käytä hyväksyttyjä ja yhteensopivia aineita, joita käytetään myös myöhemmissä 

puhdistus- ja desinfiointivaiheissa. 

Fig. 4
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4.4.3 Varastointijärjestelmät 

Jotta kuljettaminen käsittelytilaan on turvallista ja helppoa, suosittelemme 

käyttämään erityisiä kuljetus- ja varastointijärjestelmiä. 

Lisätietoja on kohdissa: 

' Kohta 11   "Käsittelyssä käytettävät lisätarvikkeet". 

' RICHARD WOLFIN kuvaston kohta  "Hygienia - käsittely" 
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5 Koneellinen puhdistus ja desinfiointi 

. TÄRKEÄÄ! 

Vältä jauhemaisten puhdistus- ja desinfiointiaineiden käyttöä, koska 

liukenemattomat hiukkaset voivat tukkia kapeat kanavat ja aiheuttaa värjäytymiä 

instrumentteihin. 

Varmista jauhepohjaisia liuoksia käyttäessäsi, että kaikki jauhe liukenee kunnolla. 

Käytä vain testattuja ja hyväksyttyjä desinfiointiaineita, jotka ovat riittävän 

tehokkaita ja yhteensopivia taipumattomien teleskooppien ja endoskooppien 

lisätarvikkeiden kanssa. 

' Ks. kohta 1.3 "Käsittelyssä käytettävät kemikaalit" 

Noudata puhdistus- ja desinfiointiaiheiden valmistajan antamia pitoisuuksia ja 

altistumisaikoja koskevia ohjeita. 

Älä käytä mitään hoitotuotteita viimeisellä huuhtelukerralla, koska ne voivat 

aiheuttaa jäämiä tuotteisiin ja vaurioittaa siten muovipintoja. 

. TÄRKEÄÄ! 

Käytä vain pesu-/desinfiointilaitteita (WD, Washer Disinfector Device), 

' jotka on tarkoitettu taipumattomia teleskooppeja ja endoskooppien 

lisätarvikkeita varten. 

' joissa on erityinen kannatin, joka mahdollistaa taipumattomien instrumenttien ja 

endoskooppien lisätarvikkeiden liittämisen WD-laitteeseen ja kanavien 

huuhtelun. 

Hyväksyttyjen puhdistus- ja desinfiointiaineiden on oltava keskenään yhteensopivia 

ja niiden on sovelluttava aiottuun käyttötarkoitukseen ja oltava sopivia 

taipumattomille teleskoopeille ja endoskooppien lisätarvikkeille.  

Käyttäjän on tarkastettava käytettävät koneelliset käsittelymenetelmät standardin DIN 

EN ISO 15883 mukaisesti. 

Älä käytä RICHARD WOLFIN tuotteiden käsittelyyn desinfiointiaineita, jotka 

sisältävät peretikkahappoa ilman korroosiosuojaa, fenoleita tai klooria. 

. TÄRKEÄÄ! 

Jos instrumenteissa on vaikeasti poistettavaa likaa, minkä vuoksi ne on puhdistettava 

manuaalisesti tai esipuhdistettava ultraäänihauteessa, noudata tämän käyttöohjeen 

vastaavissa osissa olevia ohjeita. 

' Kohta 5.3.1 "Manuaalinen esikäsittely". 

' Kohta 6.3 “Ultraäänipuhdistus". 

. HUOMAUTUS! 
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Kaikki höyrysteriloitavat lämpövakaat instrumentit voidaan käsitellä koneellisesti, 

ellei niiden käyttöohjeessa nimenomaisesti mainita toisin. 

Käytä pienten osien koneelliseen käsittelyyn pesu-/desinfiointilaitteen valmistajan 

valmistamia pienille esineille tarkoitettua sihtiä tai koria. 
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5.1 Terminen menetelmä 

Suosittelemme käyttämään lämpövakaiden instrumenttien koneelliseen 

käsittelyyn termistä menetelmää sekä 

' emäksistä puhdistusainetta ja neutralointiainetta tai 

' neutraalia tai entsymaattista puhdistusainetta tässä järjestyksessä. 

' menetelmää, joka on optimoitu teleskoopeille ja jossa vältetään suuret 

lämpötilan muutokset. 

Termisellä menetelmällä desinfiointi tapahtuu täysin termisesti ilman ylimääräistä 

desinfiointiainetta. 

Huomioi seuraavat seikat yllä olevan osalta: 

' Noudata maakohtaisia määräyksiä ja 

' standardin DIN EN ISO 15883 vaatimuksia. 

RICHARD WOLF on testannut ja hyväksynyt seuraavat prosessit: 

5.1.1 Koneellinen - emäs  

Kuva 5 

 
Fig. 5
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Ohjelma (ilman desinfiointivaihetta) - emäs 

Z >4 min esipuhdistus kylmällä vedellä 

Z tyhjä 

Z >6 min puhdistus puhdistusaineella noin 55 C:een lämpötilassa 

Z tyhjä 

Z >3 min neutralointi*) (<40 C) 

Z tyhjä 

Z >2 min välihuuhtelu (<40 C) 

Z tyhjä 

*)  Lisää sitruunahappopohjaista neutralointiliuosta veden laadusta riippuen. 
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Desinfiointi 

Z Suorita terminen koneellinen desinfiointi kansallisten vaatimusten mukaisesti ja 

huomioi A0-arvo (ks. DIN EN ISO 15883). 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä käytä kuivaamiseen mitään apuvälineitä (kuten huuhtelun apuvälineitä) 

viimeisellä huuhtelukerralla (desinfiointi). Niistä voi jäädä pinnoille instrumentteja 

vaurioittavia jäämiä. 
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5.1.2 Koneellinen - pH-neutraali/entsymaattinen 

Kuva 6 

 
Fig. 6
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Ohjelma (ilman desinfiointivaihetta) - pH-neutraali/entsymaattinen 

Z >4 min esipuhdistus kylmällä vedellä 

Z tyhjä 

Z >6 min puhdistus puhdistusaineella noin 45 C:een lämpötilassa 

Z tyhjä 

Z >2 min välihuuhtelu (<40 C) 

Z tyhjä 

Z >2 min välihuuhtelu (<40 C) 

Z tyhjä 

 

Desinfiointi 

Z Suorita terminen koneellinen desinfiointi kansallisten vaatimusten mukaisesti ja 

huomioi A0-arvo (ks. DIN EN ISO 15883). 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä käytä kuivaamiseen mitään apuvälineitä (kuten huuhtelun apuvälineitä) 

viimeisellä huuhtelukerralla (desinfiointi). Niistä voi jäädä pinnoille instrumentteja 

vaurioittavia jäämiä. 

5.2 A0-arvon määrittäminen 

Höyrydesinfioinnin yhteydessä käytetyllä A0-arvolla osoitetaan likaantuneen tuotteen 

mikro-organismien tuhoamisaste (desinfioinnin teho), joka saavutetaan tietyssä 

lämpötilassa tietyn ajan kuluessa. 

Koska käsiteltävän tuotteen mikro-organismien määrät ja tyypit ovat tuntemattomia 

(esim. lämpöä kestävät virukset, kuten hepatiitti B) ja ne voivat vaihdella 

merkittävästi, suosittelemme koneelliseen puhdistukseen A0-arvoa 3000. 
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Ohjeet A0-arvon sekä tarvittavien D-arvojen ja z-arvojen määrittämiseen on esitetty 

esimerkiksi standardissa DIN EN ISO 15883.  
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5.3 Koneellisen käsittelyn valmistelutyöt 

5.3.1 Manuaalinen esikäsittely 

5.3.1.1 Kameran kaapeli / kameran liitin 

Likaantunut kameran liitin on käsiteltävä manuaalisesti ennen suojuksen 

asettamista paikalleen. 

Z Upota kameran liitin hyväksyttyyn ja yhteensopivaan puhdistus- ja 

desinfiointiaineliuokseen. 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä. 

Z Kuivaa ulkopinnat nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla ja kuivaa sisäpuolen 

kosketinpinnat vanupuikolla. 

' Kosketuspintoihin jäävä kosteus voi haitata signaalin välittämistä (se voi 

esimerkiksi aiheuttaa häiriöitä ja heikentää yhteyttä). 

Kuva 7 

Z Ruuvaa tai aseta suojus paikalleen kameran liittimeen. 

. TÄRKEÄÄ! 

Käsittele kameran liitin vain suojuksen ollessa paikallaan! 

Jos nestettä pääsee kameran liittimen sisään (jos olet esimerkiksi unohtanut 

asettaa suojuksen paikalleen), huuhtele liitin huolellisesti puhtaalla vedellä ja 

kuivaa hyvin (tarvittaessa paineilmassa). 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2 Instrumentin liitännät 

Kuva 8 

Z Käsittele kaikki liitäntäputkien peittämät instrumentin liitännät hyväksytyllä 

puhdistus-/desinfiointiaineliuoksella ennen niiden asettamista pesu-

/desinfiointilaitteeseen. 

Fig. 7

Fig. 8
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5.3.1.3 Instrumentit, joissa on onttoja tiloja / kanavia 

Z Irrota sulkuhanat, kuten sulkuhanat, joissa on irrotettavat liittimet (ks. kuva 18 / 

kuva 19), ja avaa huoltovapaat sulkuhanat. 

Z Poista tukkeumat ja jäämät huuhtelemalla ontot tilat (kanavat) vedellä täytetyn 

puhdistuspistoolin tai ruiskun avulla. Suosittelemme suorittamaan 

' vähintään viisi peräkkäistä paineiskua (2,5–4 baaria) tai 

' vähintään 20 sekunnin ajan tasaisessa paineessa. 

Kuva 9 

Z Esimerkkejä: 

' Instrumentit, joissa on pieniä (kapeita) kanavia 

' Kanyylit 

 
Fig. 9

 

5.3.1.4 Instrumentit, joissa on liikkuvia osia – nivelletyt instrumentit 

Kuva 10 

Z Esimerkki: 

' Pihdit, sakset, lävistimet 

Z Esipuhdista nivelletyt instrumentit tarvittaessa ultraäänihauteessa. 

' Ks. kohta 6.3 "Ultraäänipuhdistus" 

 

 

 

 

5.4 Muut tarpeelliset tarvikkeet 

Z Pesu-/desinfiointilaite 

' Noudata WD-laitteen valmistajan antamia huomautuksia/käyttöohjeita. 

' Noudata kohdassa 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien 

yhteensopivuus" olevia ohjeita. 

Z Latauskori, MIS 

Fig. 10
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' Tarvikekori 

Z Teleskooppien käsittelykorit 

Z Nukkaamaton kertakäyttöliina ja vanupuikko 

Z Puhdistusharjat 

Z Puhdistuspistooli (huuhtelupaine 2,5–4 baaria) 

Z Täysin demineralisoitu vesi 

' Ks. kohta 3 "Veden laatu" 

Z Huuhteluadapteri tarvittaessa 
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5.5 Irrottaminen ennen puhdistusta 

Z Pura lämpövakaat instrumentit tarvittaessa osiin. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje. 

' Ks. esimerkit seuraavista kuvista. 

Kuva 11 

Z Esimerkki: 

' Teleskoopit 

 

 

 

 

 

Kuva 12 

Z Esimerkki: 

' Modulaarinen pihti- ja saksijärjestelmä 

 
Fig. 12
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Kuva 13 

Z Esimerkki: 

' Imu- ja kasteluinstrumentit 

Fig. 11
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Fig. 13
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Kuva 14 / kuva 15 

Z Esimerkki: 

' "Haityypin" resektoskoopin suojukset 

 
Fig. 14

 

' Resektoskoopin suojukset 

 
Fig. 15

 

 

Kuva 16 

Z Esimerkki: 

' RIWO-ART "Automatic Resterilizable Trocar sleeve" (automaattinen 

uudelleen steriloitava troakaariholkki) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16
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Kuva 17 

Z Esimerkkejä: 

' Adapteri 

' Tiivistekalvo (kalvoventtiili) 

' Tiivistesuojat 

 

 

 

 

 

Kuva 18 

Z Esimerkki: 

' Sulkuhanat, joissa on irrotettavat liittimet 

Ilman irrotustyökalua 

Z Irrota sulkuhanan liitin. 

' Sulkuhanan liitin irtoaa sulkuhanan kotelosta. 

 

 

 

 

Kuva 19 

Irrotustyökalun kanssa 

Z Työnnä irrotustyökalua eteenpäin kuvassa 19 osoitetulla tavalla ja paina. 

' Sulkuhanan liitin irtoaa sulkuhanan kotelosta. 

Z Irrota sulkuhanan liitin. 

 

 

 

 

 

Kuva 20 

Z Esimerkki:  

' Valokuitukaapeli 

Z Irrota valonlähteen ja valokaapelin (x) sekä valokaapelin ja endoskoopin (y) 

väliset adapterit. 

 

 

 

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Fig. 20
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5.6 Pesu-/desinfiointilaitteen täyttäminen oikein 

Huomioi seuraavat seikat, jotta WD-laite ja instrumentit eivät vaurioidu: 

Z Kaikki instrumentit on kiinnitettävä tukevasti pesu-/desinfiointilaitteen 

kannattimiin. 

Z Aseta instrumentit siten, että  

' ne eivät kosketa tai vaurioita toisiaan. 

' huuhteluainetta pääsee kaikille sisäpuolen ja ulkopuolen pinnoille. 

Z Älä täytä pesu-/desinfiointilaitetta liian täyteen. 

Z Liitä Luer-liitännät pesu-/desinfiointilaitteen kannattimiin sopivan letkujärjestelmän 

avulla ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni. 

5.6.1 Teleskoopit 

Kuva 21 

Z Aseta teleskoopit erityisiin käsittelykoreihin. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje. 

' Ks. kohta 11 "Käsittelyssä käytettävät lisätarvikkeet". 

 
Fig. 21

 

Kuva 22 

Z Aseta teleskoopit, joissa on työkanava, erityisiin käsittelykoreihin ja liitä ne 

sitten koriin sopivan letkujärjestelmän avulla. 
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to

loading basket
Fig. 22
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5.6.2 Kamerapäät 

Z Kaikkia kamerapäitä ei voi käsitellä koneellisesti. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje. 

' Ks. kohta 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien yhteensopivuus". 

Kuva 23 

Z Esimerkki: 

  



 

 

Hygiene

Machine reprocessing

  GA-J020 

 

5.6.3 Instrumentit, joissa on onttoja tiloja / kanavia 

Z Liitä erityiset käsittelyjärjestelmät tai osat, jotka on räätälöity instrumenttisarjaa 

varten, kannattimeen sopivan letkujärjestelmän kautta ja liitä ne sitten pesu-

/desinfiointilaitteeseen siten, että kaikki kanavat ja ontot tilat voidaan huuhdella 

huolellisesti. 

. TÄRKEÄÄ! 

Sulje tulpalla (x) kaikki huuhtelureiät, joita ei käytetä. 

Noudata seuraavia pesu-/desinfiointilaitteen valmistajan antamia ohjeita 

suihkutussuuttimia valitessasi.  

Huuhtelusuutinten pituuden on oltava vähintään ⅔ instrumenttien 

kokonaispituudesta. 

Kuva 24 

Z Esimerkki: 

Modulaariset kaksinapaiset instrumentit   

sisältävät: 

' Kaksinapainen kahva (A1) 

' Suojaputki (A2) 

' Sisäosa (A3) 

RIWO-ART Automatic Resterilizable Trocar sleeve 

(automaattinen uudelleen steriloitava troakaariholkki) sisältää: 

' Suojus (B1) 

' Kotelon suojus, O-rengas, tiiviste (B2) 

' Sulkuhanan liitin (B3) 

Laajentumisen ohjausholkki (C) 

Taipuva troakaariholkki (D) 

Veres-kanyyli (E) 

Imu- ja kasteluputki (F) 

Kaksinapaisen painikkeen elektrodi (G) 

Jatkuvan kastelun sisäsuojus (H) 

Tulppa (X) 
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Fig. 24

( A 1)( A 2) ( B 1) ( C) D

( B 3)

( B 2)

( E ) ( A 1)D

( F )
( G )

( H)

to loading basket

to carrier rack

( A 3)

(x)



 

 

Hygiene

Machine reprocessing

  GA-J020 

 

Kuva 25 

Z Esimerkki: 

Resektoskooppi 

' Sisäpuolen suojus (1) 

' Ulkopuolen suojus (2) 

' Resektoskoopin suojus, joissa on keskitetty sulkuhana (3) 

Tiivistin (4) 

Tulppa (X) 
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Fig. 25
 

 

Kuva 26      

Z Esimerkki:                          

' Kanyylit                        

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 Fig. 27

Kuva 27 

Z Esimerkki: 

' Troakaari ja 

instrumenttiholkit          

Z

 

E

s
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r
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:

                         

' Kanyylit    
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5.6.4 Instrumentit, joissa on liikkuvia osia – nivelletyt instrumentit 

Teräosien on oltava auki. 

Kuva 28 

Z Esimerkki: 

' Pihdit, sakset, lävistimet, joissa on kasteluliitäntä 

Z Liitä nivelletyt instrumentit, joissa on kasteluliitäntä, sopivan letkujärjestelmän 

kautta pesu-/desinfiointilaitteen kannattimeen. 

Z Jotta nivel puhdistuu kunnolla, aseta nivelletyt instrumentit auki pesu-

/desinfiointilaitteeseen. RICHARD WOLFIN tuotevalikoimassa on tähän 

käyttötarkoitukseen sopivia puhdistuskiinnikkeitä. 

' Ks. kohta 11 "Lisätarvikkeiden käsittely". 

Z Aseta puhdistuskiinnike kädensijojen väliin. 

' Nivelletyt instrumentit pysyvät sen avulla auki. 

 

Kuva 29 / kuva 30 

Z Esimerkki: 

' Työkappaleet 

Z Jotta elektrodin lukon alue puhdistuu kunnolla, elektrodin lukon alue ei saa 

koskettaa lähellä olevia pintoja.  

' RICHARD WOLFIN tuotevalikoimassa on tähän käyttötarkoitukseen sopivia 

puhdistuskiinnikkeitä. 

Z Aseta puhdistuskiinnike kädensijojen väliin. 

' Elektrodin lukko pysyy tällöin puhdistusasennossa. 

 

 

 

 

. TÄRKEÄÄ! 

Jos et käytä puhdistuskiinnikettä, peitetyt tukipinnat on esipuhdistettava 

manuaalisesti. 

 

 

 

 

 

to

loading basket

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30
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5.6.5 Instrumentit, joissa on sulkuhanat 

Huoltovapaat sulkuhanat 

Kuva 31 / kuva 32 

Z Esimerkki: 

' Ureterorenoskooppi 

Z Älä irrota sulkuhanoja. 

Z Avaa sulkuhanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulkuhanat, joissa on irrotettavat liittimet 

Kuva 33 

Z Esimerkki: 

' Resektoskoopin jatkuvan huuhtelun sisäsuojus 

Z Aseta sulkuhanan liitin pienille osille tarkoitettuun koriin. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31
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Fig. 32

Fig. 33

to loading basket
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5.6.6 Lisätarvikkeet 

5.6.6.1 Mekaaninen 

Kuva 34 

Z Esimerkki: 

' Käsiteltävät putket/letkut 

Z Aseta letkut erityisiin laitteisiin pesu-/desinfiointilaitteen sisäpuolelle ja kiinnitä 

irrallinen pää paikalleen. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34

to loading basket
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5.6.6.2 Optinen 

Kuva 35 

Z Esimerkki:  

' Valokuitukaapeli 

Z Aseta valokuitukaapeli erityisiin laitteisiin pesu-/desinfiointilaitteen sisäpuolelle 

ja kiinnitä irrallinen pää paikalleen. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.6.3 Sähköinen 

Kuva 36 

Z Esimerkki:  

' Suurtaajuuksinen yksinapainen / kaksinapainen liitäntäkaapeli 

Z Aseta suurtaajuuksinen yksinapainen / kaksinapainen liitäntäkaapeli tarvikekoriin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Esimerkki:  

' Linssit 

Z Kaikkia objektiivilinssejä ei voi käsitellä koneellisesti. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje. 

' Ks. kohta 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien yhteensopivuus". 

 

5.7 Koneellisen käsittelyn jälkeen 

Z Tarkasta, että kaikki osat ovat puhtaita. Kaikki osat, jotka eivät ole täysin 

puhtaita, on puhdistettava uudelleen manuaalisesti.  

Z Vaihda vialliset osat uusiin.  

Z Seuraavat tarkastukset: 

Fig. 35

Fig. 36
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' Ks. kohta 7 "Tarkastukset ja huolto". 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje. 

5.8 Varastointijärjestelmät 

5.8.1 RIWO System Tray 

Z Poista silikonimatot RIWO System Tray -astiasta ja käsittele ne erillään RIWO 

System Tray -astiasta. 

Z Silikonimatot saa käsitellä enintään 93 C:een lämpötilassa termisen 

menettelyn avulla. 

5.8.2 Käsittelykorit 

Z Silikonimatot saa käsitellä enintään 93 C:een lämpötilassa termisen 

menettelyn avulla. 

' Ks. kohta 5.6.1 "Teleskoopit" 

' Ks. kohta 5.6.2 "Kamerapäät" (jos höyrysteriloitava) 
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6 Manuaalinen puhdistus ja desinfiointi 

. TÄRKEÄÄ! 

Käytä vain testattuja ja hyväksyttyjä desinfiointiaineita, jotka ovat riittävän tehokkaita 

ja yhteensopivia endoskooppien ja endoskooppien lisätarvikkeiden kanssa. 

' Ks. kohta 1.3 "Käsittelyssä käytettävät kemikaalit" 

Noudata puhdistus- ja desinfiointiaiheiden valmistajan antamia pitoisuuksia 

ja altistumisaikoja koskevia ohjeita. 

Älä käytä hoitotuotteita, koska niistä jää instrumentteihin jäämiä, jotka voivat 

vaurioittaa muovimateriaaleja. 

Käytettävien puhdistus- ja desinfiointiaineiden on oltava keskenään 

yhteensopivia. 

Älä käytä RICHARD WOLFIN tuotteiden käsittelyyn desinfiointiaineita, jotka 

sisältävät peretikkahappoa ilman korroosiosuojaa, fenoleita tai klooria. 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä käytä metallisia harjoja manuaaliseen puhdistamiseen. 

. TÄRKEÄÄ! 

Tarkasta kaikki osat vaurioiden varalta puhdistuksen/desinfioinnin jälkeen ja 

vaihda osat tarvittaessa. 

' Ks. kohta 7 "Tarkastukset ja huolto". 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje. 

6.1 Muut tarpeelliset tarvikkeet 

Z Steriili nukkaamaton kertakäyttöliina ja vanupuikko 

Z Puhdistusharjat 

Z Puhdistuspistooli (huuhtelupaine 2,5–4 baaria) tai tavallinen ruisku 

Z Varastointijärjestelmät 

' Suosittelemme käyttämään RIWO BOX:ia (ks. kohta 11). 

Z Hyväksytty puhdistus-/desinfiointiliuos 

' Ks. kohta 1.3 "Käsittelyssä käytettävät kemikaalit". 

Z Ultraäänihaude 

' Ks. kohta 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien yhteensopivuus". 

' Ks. kohta 6.3 "Ultraäänipuhdistus". 

Z Hanavesi 

Z Täysin demineralisoitu vesi 

' Ks. kohta 3 "Veden laatu". 

Z Paineilma 

' Käytä desinfioinnin jälkeen suodatettua paineilmaa 
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6.2 Puhdistus 

. TÄRKEÄÄ! 

Puhdista instrumentit käsin huolellisesti kauttaaltaan. 

Jäämät, kuten puhdistusaineet, veri, märkä ja proteiinit, voivat heikentää 

desinfioinnin ja steriloinnin tehoa. 

. TÄRKEÄÄ! 

Huomioi instrumentit, joissa on onttoja tiloja! 

Kun upotat instrumentteja, joissa on onttoja tiloja, hyväksyttyyn 

puhdistusaineliuokseen, varmista, että: 

' ontot tilat / ontelot ovat esteettömiä (vapaa kulku). 

' ilmakuplat pääsevät ulos ontoista tiloista / kanavista, kun instrumenttia 

liikutetaan tai sitä pidetään vinottain. 

' kaikki pinnat (sisä- ja ulkopuolella) ovat kastuneet kokonaan hyväksyttyyn 

puhdistusaineliuokseen. 

. HUOMAUTUS! 

Jotta materiaali säästyy ja mekaanisesti herkät instrumentit puhdistuvat kunnolla, 

lisänä voi käyttää ultraäänihaudetta.  

 

Kuva 37 

Z Huuhtele osat vedellä – enintään 45 C. 

' Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa proteiinin denaturoitumisen. 

Z Pura instrumentit tarvittaessa osiin. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje. 

' Ks. kohta 5.5 "Irrottaminen ennen puhdistusta – esimerkkejä". 

 

 

 

 

 

Kuva 38 

Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

' Ks. kohta 1.3 "Käsittelyssä käytettävät kemikaalit". 

 HUOMIO! 

Vältä mikrobien leviäminen! 

Fig. 37

Fig. 38
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Jotta mikro-organismit eivät pääse leviämään ympäristöön, huuhtele ja 

harjaa kanavat aina siten, että instrumentti on upotettuna 

puhdistusaineliuokseen. 

Noudata asiaankuuluvia henkilökunnan suojaamiseen liittyviä ohjeita. 

Huoltovapaat sulkuhanat 

Z Avaa sulkuhanat. 

Z Puhdista ontot tilat sopivilla puhdistusharjoilla. 

Z Huuhtele kapeat kanavat puhdistuspistoolilla. 
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Sulkuhanat, joissa on irrotettavat liittimet 

Kuva 39 

Z Puhdista sulkuhanan liitin ja kotelo sopivalla puhdistusharjalla. 

Z Huuhtele sulkuhanan kotelo puhdistuspistoolilla. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

 
Fig. 39

 

6.2.1 Teleskoopit 

Huonosti puhdistetut teleskoopit aiheuttavat sumean näkymän, mikä rajoittaa 

näkyvyyttä. Sen seurauksena valon tulo- ja lähtöpinnoilla on merkittävä valohäviö. 

 HUOMIO! 

Älä puhdista teleskooppeja ultraäänihauteessa! 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä käytä puhdistamiseen mitään metalliesineitä (kuten pinsettejä), sillä ne voivat 

vaurioittaa lasipintoja ja kuitujen päitä. 

Kuva 40 

Z Irrota endoskoopin adapteri ja aseta se pienille esineille tarkoitettuun sihtiin tai 

tarvikekoriin. 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1 Teleskoopit, joissa ei ole työkanavaa 

Kuva 41 

Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

Fig. 40

Fig. 41
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' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa ulkopinnat nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 

Z Poista lika lasipinnoilta tai valon tulo- tai lähtöalueilta pyyhkimällä pinnat 

varovasti steriilillä vanupuikolla (vanupuikon puikko-osan on oltava puuta, ei 

muovia tai metallia), joka on kastettu 70 %:n vahvuiseen alkoholiin (etanoli, 

isopropanoli). 
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6.2.1.2 Teleskoopit, joissa on työkanava 

Kuva 42 

Z Puhdista ontot tilat sopivilla puhdistusharjoilla. 

Z Huuhtele kapeat kanavat puhdistuspistoolilla. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

 

X/ X. X Ch

Fig. 42
 

 

Kuva 43 

Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai 

vanupuikolla. 

Z Poista lika lasipinnoilta tai valon tulo- tai lähtöalueilta pyyhkimällä pinnat varovasti 

steriilillä vanupuikolla (vanupuikon puikko-osan on oltava puuta, ei muovia tai 

metallia), joka on kastettu 70 %:n vahvuiseen alkoholiin (etanoli, isopropanoli). 

 
Fig. 43
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6.2.2 Työinstrumentit 

6.2.2.1 Nivelletyt instrumentit, joissa on kasteluliitäntä 

Kuva 44 

Z Esimerkki: 

' Pihdit, sakset, lävistimet 

Z Poista Luer-tiivistesuoja. 

Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Huuhtele kanava puhdistuspistoolilla. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla 

tai vanupuikolla. 

. TÄRKEÄÄ! 

Aseta Luer-lukon suojus takaisin paikalleen vasta steriloinnin jälkeen. 

 

6.2.2.2 Imu- ja kasteluinstrumentit 

Kuva 45 

Z Esimerkki: 

' Imu- ja kasteluputket 

Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Puhdista ontot tilat sopivilla puhdistusharjoilla. 

Z Huuhtele kapeat kanavat puhdistuspistoolilla. 

' Poista imuputken tukkeumat puhdistustuurnalla. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla 

tai vanupuikolla. 

 

6.2.2.3 Resektoskoopit 

Kuva 46 / kuva 47 

Z Esimerkki: 

' Työkappaleet 

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46
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Jos tuotteessa on virtsan suolajäämiä ja/tai desinfiointiaineen jäämiä, painikkeen 

alueella voi ilmetä suurtaajuuksinen valokaari. 

Z Tällöin on erityisen tärkeää esipuhdistaa työkappaleet manuaalisesti 

passiivisella leikkaamisella (leikkaaminen tehdään jousen paineen avulla): 

' Elektrodin lukko 

' Elektrodin pidike ja 

' Jousi 
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Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Harjaa elektrodin lukon ja liittimen alue puhtaaksi. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla 

tai vanupuikolla. 

 
Fig. 47

 

6.2.2.4 Suurtaajuuksiset instrumentit / elektrodit 

Kuva 48 

Z Esimerkki: 

' Leikkauselektrodi 

Z Liuota karsta 3 %:n vahvuisella vetyperoksidiliuoksella (H2O2). 

Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Poista liuenneet jäämät sopivalla puhdistusharjalla tai nukkaamattomalla 

kertakäyttöliinalla. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla 

tai vanupuikolla. 

 

6.2.3 Sisäänmenoinstrumentit 

Huoltovapaat sulkuhanat 

Kuva 49 

Z Esimerkki: 

' Troakaariholkki 

Z Lisätietoja sulkuhanojen puhdistamisesta on kuvassa 38 / kuvassa 39. 

Fig. 48

Fig. 49
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Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Puhdista ontot tilat sopivilla puhdistusharjoilla. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla 

tai vanupuikolla. 
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6.2.3.1 Instrumentit, joissa on onttoja tiloja / kanavia 

Kuva 50 

Z Esimerkkejä: 

' Kanyyli 

' Laajennin 

Z Upota instrumentit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Puhdista ontot tilat / kanavat ruiskuun täytetyllä puhdistusaineliuoksella. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa sisäpuoli kuivalla ruiskulla ja ulkopuoli nukkaamattomalla 

kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 

Z Tarkasta halkaisijaltaan pienten kanyylien esteettömyys (vapaa kulku) ohjaus- 

tai puhdistuslangan avulla. 

 
Fig. 50

 

6.2.4 Lisätarvikkeet 

 HUOMIO! 

Älä puhdista seuraavia optisia ja sähköisiä lisätarvikkeita 

ultraäänihauteessa: 

' Valokaapelit (kuitu ja neste) 

' Objektiivilinssit, kamerapäät ja kameran kaapelit 

' Suurtaajuuksinen yksinapainen / kaksinapaiset liitäntäkaapelit 

 

6.2.4.1 Mekaaninen 

Z Esimerkki: 

' Käsiteltävät putket/letkut 

Z Upota putket ja letkut hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen ja täytä ne 

liuoksella vähintään viiden minuutin ajaksi. 
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Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla 

tai vanupuikolla. 

. TÄRKEÄÄ! 

Jotta höyrysteriloinnin teho voidaan taata, putkien on oltava kuivia.  

. TÄRKEÄÄ! 

Älä käsittele kertakäyttöisiä putkijärjestelmiä (ks. kohta 1.7). 
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6.2.4.2 Optinen 

Z Esimerkkejä: 

' Valokuitukaapeli 

Kuva 51 

Z Irrota valonlähteen ja valokaapelin (x) sekä valokaapelin ja endoskoopin (y) 

väliset adapterit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 52 

Z Upota valokuitukaapelit hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi ja pyyhi ne puhtaaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Puhdista adapteri sopivilla puhdistusharjoilla. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa ulkopinnat nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 

Z Jos desinfiointia ei tehdä heti puhdistamisen jälkeen, puhdista valon tulo- ja 

lähtöpinnat steriilillä vanupuikolla (vanupuikon puikko-osan on oltava puuta, ei 

muovia tai metallia), joka on kastettu 70 %:n vahvuiseen alkoholiin (etanoli, 

isopropanoli). 

 

 

 

 

Fig. 52

X

y

Fig. 51
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Z Esimerkkejä: 

' Objektiivilinssit ja kamerapäät 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä altista kamerapäätä, kameran kaapelia tai liitintä yli 65  C:een lämpötiloille. 

Likaantunut kameran liitin on käsiteltävä manuaalisesti ennen suojuksen asettamista 

paikalleen. 

Z Upota kameran liitin hyväksyttyyn ja yhteensopivaan puhdistus- ja 

desinfiointiaineliuokseen. 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä. 

Z Kuivaa ulkopinnat steriilillä nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla ja kuivaa 

sisäpuolen kosketinpinnat vanupuikolla. 

' Kosketuspintoihin jäävä kosteus voi haitata signaalin välittämistä (se voi 

esimerkiksi aiheuttaa häiriöitä ja heikentää yhteyttä). 

Kuva 53 

Z Ruuvaa tai aseta suojus paikalleen kameran liittimeen. 

. TÄRKEÄÄ! 

Käsittele kameran liitin vain suojuksen ollessa paikallaan! 

Jos kameran liittimen sisään pääsee vahingossa nestettä (esim. unohtuneen 

suojuksen vuoksi), huuhtele liitintä hetken aikaa puhtaalla vedellä ja kuivaa 

se sitten huolellisesti (tarvittaessa paineilmalla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Irrota objektiivilinssi kamerapäästä mahdollisuuksien mukaan. 

Z Upota kamerapää hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden 

minuutin ajaksi. 

' Noudata valmistajan ilmoittamia altistumisaikoja. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa ulkopinnat nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 

Z Jos desinfiointia ei tehdä heti puhdistamisen jälkeen, puhdista lasipinnat 

steriilillä vanupuikolla (vanupuikon puikko-osan on oltava puuta, ei muovia tai 

metallia), joka on kastettu 70 %:n vahvuiseen alkoholiin (etanoli, isopropanoli). 

Fig. 53
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6.2.4.3 Sähköinen  

Z Esimerkkejä: 

' Suurtaajuuksiset yksinapaiset / kaksinapaiset liitäntäkaapelit 

Z Upota suurtaajuuksiset yksinapaiset / kaksinapaiset liitäntäkaapelit 

hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen vähintään viiden minuutin ajaksi ja pyyhi 

ne puhtaaksi. 

Z Huuhtele sitten kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä. 

Z Kuivaa liittimen sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla 

kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 
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6.3 Ultraäänipuhdistus 

6.3.1 Puhdistus ultraäänihauteessa 

Huomioi seuraavat seikat, kun käytät puhdistamiseen ultraäänihaudetta: 

Z Käytä hyväksyttyä ja yhteensopivaa puhdistus- tai desinfiointiainetta. 

Z Vaihda hyväksytty puhdistusaineliuos säännöllisin väliajoin, vähintään kerran 

päivässä. 

' Suuri likakuormitus ultraäänihauteessa heikentää puhdistustehoa ja lisää 

korroosioriskiä.  

Z Aseta instrumentit vain niille tarkoitettuihin koreihin. 

Z Aseta instrumentit, joissa on onttoja tiloja / kanavia, siten, ettei niiden sisään 

jää ilmaa. 

Z Instrumentit on upotettava kokonaan hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen. 

' Huomioi laitteen valmistajan ilmoittama täyttötaso.  

Z Kiinnitä instrumentit paikoilleen siten, etteivät ne kosketa ja vaurioita toisiaan. 

Z Vältä äänivarjoja. 

Z Älä täytä ultraäänihaudetta liian täyteen. 

. TÄRKEÄÄ! 

Ultraäänihaude voi aiheuttaa hiushalkeamia päällystettyihin instrumentteihin. 

Kuva 54 

Z Huomioi hyväksyttyjä puhdistus- ja desinfiointiaineliuoksia käyttäessäsi 

seuraavat seikat: 

' Altistumisaika 3–5 minuuttia 

' Taajuus 35–40 kHz 

' Enimmäislämpötila 45 C 

- Yli 50 C:een lämpötila voi aiheuttaa verikarstaa. 

 

 

 

 

Kuva 55 

Jos esimerkiksi nivelosissa on vaikeasti poistettavia jäämiä: 

Z Aseta instrumentin pää ultraäänihauteeseen ja liikuta sitä ympäriinsä. 

Z Aseta nivelletyt instrumentit ultraäänihauteeseen vain aukinaisina.  

' Käytä tarvittaessa RICHARD WOLFIN puhdistuskiinnikkeitä. 

' Ks. kohta 11 "Käsittelyssä käytettävät lisätarvikkeet". 

 

Fig. 54

Fig. 55
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6.3.2 Ultraäänipuhdistuksen jälkeen 

Z Poista puhdistus- ja desinfiointiainejäämät huuhtelemalla instrumentit 

manuaalisesti kauttaaltaan täysin demineralisoidulla vedellä.  

Z Kuivaa sisäpuoli paineilmalla ja ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla 

tai vanupuikolla. 

. TÄRKEÄÄ! 

Aseta Luer-lukon suojus paikalleen nivelletyissä instrumenteissa, joissa on 

kasteluliitäntä, vasta steriloinnin jälkeen. 
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6.4 Desinfiointi 

Z Kun suoritat desinfioinnin manuaalisesti, upota kaikki osat hyväksyttyyn 

desinfiointiaineliuokseen. Noudata desinfiointiaineen valmistajan antamia ohjeita 

seuraavilta osin: 

' Desinfiointiteho 

' Pitoisuus 

' Upotus-/altistumisaika ja  

' Käyttöikä  

6.4.1 RIWO BOX -järjestelmä 

Kuva 56 

Z Suosittelemme käyttämään desinfioinnissa RIWO BOX -järjestelmää. 

Järjestelmässä on seuraavat edut: 

' Suodatinkorin voi asettaa integroituihin tukipisteisiin siten, että tippuva neste 

valuu takaisin astiaan.  

' Korin kallistetun pohjan ansiosta myös halkaisijaltaan pienet instrumentit 

voidaan täyttää kokonaan, jolloin onttoihin tiloihin tai kanaviin ei synny 

ilmakuplia. 

' RIWO BOX on saatavissa myös höyrysteriloitavana versiona.  

 
Fig. 56

 

Z Upota teleskoopit ja instrumentit erikseen hyväksyttyyn 

desinfiointiaineliuokseen mekaanisten vaurioiden välttämiseksi. 

Z Upota O-renkaat, tiivistesuojat, kumisuojat ja tiivisteet erikseen. 

Z Avaa huoltovapaat sulkuhanat. 

Z Upota sulkuhanat, joissa on irrotettava liittimet, osiin purettuina. 

6.4.2 Desinfioinnin jälkeen 

Z Huuhtele kaikki osat steriilillä vedellä jäämien välttämiseksi. 

Z Kuivaa sisäpuoli suodatetulla paineilmalla ja ulkopuoli steriilillä 

nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 
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6.4.3 Lisätarvikkeet 

6.4.3.1 Mekaaninen 

Z Esimerkki: 

' Käsiteltävät putket/letkut 

Z Upota putket ja letkut hyväksyttyyn desinfiointiaineeseen. 

' Noudata desinfiointiaineen valmistajan antamia ohjeita pitoisuuksista ja 

altistumisajoista. 

Z Täytä sisäpuoli desinfiointiaineella (esim. ruiskun avulla). 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä jäämien välttämiseksi. 

Z Kuivaa sisäpuoli suodatetulla paineilmalla ja ulkopuoli steriilillä 

nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 
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6.4.3.2 Optinen 

Z Esimerkkejä: 

' Valokaapelit (kuitu ja neste) 

Z Upota valokaapeli hyväksyttyyn desinfiointiaineeseen. 

' Noudata desinfiointiaineen valmistajan antamia ohjeita pitoisuuksista ja 

altistumisajoista. 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä jäämien välttämiseksi. 

Z Kuivaa ulkopinnat steriilillä nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 

Z Puhdista valon tulo- ja lähtöpinnat steriilillä vanupuikolla (vanupuikon puikko-

osan on oltava puuta, ei muovia tai metallia), joka on kastettu 70 %:n 

vahvuiseen alkoholiin (etanoli, isopropanoli). 

 

Z Esimerkkejä: 

' Objektiivilinssit ja kamerapäät  

Z Upota objektiivilinssit ja kamerapäät hyväksyttyyn desinfiointiaineeseen. 

' Noudata desinfiointiaineen valmistajan antamia ohjeita pitoisuuksista ja 

altistumisajoista. 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä jäämien välttämiseksi. 

Z Kuivaa ulkopinnat steriilillä nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 

Z Puhdista lasipinnat steriilillä vanupuikolla (vanupuikon puikko-osan on oltava 

puuta, ei muovia tai metallia), joka on kastettu 70 %:n vahvuiseen alkoholiin 

(etanoli, isopropanoli). 

 

6.4.3.3 Sähköinen  

Z Esimerkkejä: 

' Suurtaajuuksiset yksinapaiset / kaksinapaiset liitäntäkaapelit 

Z Upota suurtaajuuksiset yksinapaiset / kaksinapaiset liitäntäkaapelit 

hyväksyttyyn desinfiointiaineeseen. 

' Noudata desinfiointiaineen valmistajan antamia ohjeita pitoisuuksista ja 

altistumisajoista. 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä jäämien välttämiseksi. 

Z Kuivaa sähköliitännät/liittimet suodatetulla paineilmalla ja ulkopuoli steriilillä 

nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 

 

6.4.4 Käsittelymateriaalit 

Z Esimerkki: 
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' Puhdistusharjat 

Z Upota puhdistusharjat hyväksyttyyn desinfiointiaineeseen. 

' Noudata desinfiointiaineen valmistajan antamia ohjeita pitoisuuksista ja 

altistumisajoista. 

Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä jäämien välttämiseksi. 

Z Kuivaa ulkopinnat steriilillä nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. 
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7 Tarkastukset ja huolto 

 HUOMIO! 

Varmista, etteivät tuotteet ole vaurioituneita tai puutteellisia! 

Muutoin niiden käytöstä voi aiheutua vammoja potilaalle, käyttäjälle ja muille 

henkilöille. 

Suorita testit ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen. 

Älä käytä tuotteita, jos ne ovat vaurioituneet, niistä puuttuu osia tai niissä on 

irrallisia osia. 

Palauta tuotteet ja mahdolliset irralliset osat korjaamista varten. 

Älä yritä suorittaa korjaustöitä itse. 

7.1 Silmämääräinen tarkastus 

Tarkasta tuote seuraavien varalta: 

Z Vauriot 

Z Terävät reunat 

Z Irralliset tai puuttuvat osat 

Z Karkeat pinnat 

Z Kaikkien laitteen turvalliseen käyttöön tarvittavien tekstien, merkintöjen ja 

tunnistinten on oltava luettavissa. 

' Puuttuvat tai puutteelliset tekstit ja tunnisteet voivat aiheuttaa laitteen 

virheellisen käytön, minkä seurauksena käsittely on suoritettava uudelleen. 

Z Puhdistus- ja desinfiointiaineiden jäämät. 

' Poista mahdolliset jäämät. 

Z Tarkasta, että tuotteiden ontelot/kanavat ja ontot tilat ovat avoimia (vapaa 

kulku). 

' Poista tuotteissa olevat tukkeumat. 

' Vaihda tuotteet uusiin, jos ne eivät ole avoimia (vapaa kulku kanavissa). 

7.1.1 Teleskoopit / optiset lisätarvikkeet 

Z Esimerkkejä: 

' Teleskoopit 

' Valokuitukaapeli 

Kuva 57 

Z Tarkasta, ettei lasipinnoilla ole jäämiä. 

' Lasipinnalla olevat jäämät voivat aiheuttaa pistemäisiä tai sameita alueita 

näkökenttään ja siten heikentää valon läpikulkua huomattavasti. 

' Puhdista lasipinnat 70 %:n vahvuiseen alkoholiin kastetulla steriilillä 

vanupuikolla (vanupuikon puikko-osan on oltava puuta, ei muovia tai metallia). 
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Poista vaikeasti irrotettava lika tarvittaessa sopivalla instrumenttien 

puhdistamiseen tarkoitetulla välineellä. 

 

xx

Fig. 57
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Z Tarkasta kuvanlaatu ja valon ulostulo. 

Kuva 58 

Z Pidä teleskoopin kauempi pää valonlähdettä kohti. 

' Rikkoutuneet kuidut näkyvät mustina pisteinä kylmävaloliitännässä. Jos noin 

30 % kuiduista on rikkoutunut, valon ulostulo ei ole enää riittävä. 

 

xx

Fig. 58

 

. TÄRKEÄÄ! 

Jos jäämien poistaminen ei ole mahdollista, lähetä tuote korjattavaksi. 

. TÄRKEÄÄ! 

Säännöllinen puhdistaminen alkoholilla käsittelyn jälkeen estää jäämien synnyn. 

 

7.1.2 Työinstrumentit 

Kuva 59 

Z Esimerkkejä: 

' Pihdit, sakset, lävistimet 

Z Tarkasta nivelet ja niveltapit erityisen huolellisesti. Tarkasta pinnanmuutokset, 

kuten niveltapin hiushalkeamat. 

Z Tarkasta, että teräosien leikkausominaisuudet vastaavat aiottua 

käyttötarkoitusta. 

 

 

 

 

 

Kuva 60  

Z Esimerkkejä: 

' Modulaarinen pihti- ja saksijärjestelmä "RIWO GRIP" / "modu line" 

Fig. 59

Fig. 60
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' Suurtaajuuksiset instrumentit / elektrodit 

Z Tarkasta eriste vaurioiden varalta (esim. halkeamat, taipuminen). 
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Kuva 61 

Z Esimerkkejä: 

' Suurtaajuuksiset instrumentit / elektrodit 

Z Tarkasta eriste vaurioiden varalta (esim. halkeamat, taipuminen). 

 

 

 

 

 

 

Kuva 62 

Z Esimerkki: 

' Resektoskoopin suojuksen kauemman pään keraaminen eriste 

Z Tarkasta resektoskoopin suojuksen kauemman pään keraaminen eriste 

vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. 

 VAROITUS! 

Loukkaantumisvaara! 

Vääränlainen käsittely, esim. putoaminen, iskeytyminen tai vaurioituminen tai 

vastaava mekaaninen kuormitus, voi aiheuttaa hiushalkeamia ja/tai sirpaloitumista 

resektoskoopin suojuksen kauemman pään keraamiseen materiaaliin. 

Muutoin niiden käytöstä voi aiheutua vammoja potilaalle, käyttäjälle ja muille 

henkilöille. 

Huomioi pinnanmuutokset ja varmista, että käyttö on turvallista. 

Älä käytä vaurioituneita resektoskoopin suojuksia. Palauta vaurioituneet suojukset 

korjattaviksi. 

 
Fig. 62

 

Fig. 61
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7.1.3 Sisäänmenoinstrumentit 

Kuva 63 

Z Esimerkkejä: 

' Kanyylit 

' Tuotteet, joiden suojuksen halkaisija on pieni 

Z Tarkasta tuotteet vaurioiden varalta (esim. taipuminen, tylsynyt terä). 

 

 

 

 

Fig. 63
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7.1.4 Lisätarvikkeet 

7.1.4.1 Mekaaninen 

Kuva 64  

Z Esimerkkejä: 

' Tiivistesuojat ja kumisuojat 

Z Tarkasta tuotteet vaurioiden varalta (esim. halkeamat, hauraus). 

 

 

 

 

 

 

Kuva 65 

Z Esimerkkejä: 

' O-renkaat/tiivisteet 

Z Tarkasta tuotteet vaurioiden varalta (esim. halkeamat, hauraus). 

 

 

 

 

 

 

Z Esimerkki: 

' Käsiteltävät putket/letkut 

Z Tarkasta tuotteet vaurioiden varalta (esim. halkeamat, hauraus, kireys). 

 

7.1.4.2 Optinen 

Kuva 66 

Z Esimerkkejä: 

' Kameran kaapeli 

' Valokuitukaapeli 

Z Tarkasta kaapelin ulkopinta vaurioiden varalta (esim. halkeamat, taipuminen).  

Z Tarkasta valonlähteen ja valokaapelin (x) sekä valokaapelin ja endoskoopin (y) 

väliset adapterit vaurioiden varalta. 

Fig. 64

Fig. 65
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Fig. 66
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7.1.4.3 Sähköinen 

Kuva 67 

Z Esimerkkejä: 

' Suurtaajuuksinen yksinapainen, kaksinapaiset liitäntäkaapelit 

Z Tarkasta tuotteet vaurioiden varalta (esim. halkeamat, taipuminen).  

Z Vaihda tuotteet uusiin, jos jokin seuraavista ilmenee: 

' Kaapeli on murtunut/rikkoutunut  

' Ulkopinta (eriste) on vaurioitunut 

' Liitännät ovat kuluneet 

 

 

 

 

 

7.2 Toiminnan tarkastus 

Z Suorita toiminnan tarkastus. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje 

Fig. 67
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7.3 Huomautukset ja ohjeet – huolto ennen sterilointia 

Z Kokoa instrumentit tarvittaessa. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje 

. HUOMAUTUS! 

Ruuvaa ruuviliitokset kiinni vain löysästi ennen sterilointia, jotta 

' sterilointiaine pääsee virtaamaan riittävällä tavalla 

' jännityssäröjä ei pääse syntymään. 

Kiristä kaikki ruuviliitokset ennen käyttöä. 

 

Kuva 68 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä käytä suihkutettavaa öljyä tuotteisiin ja lisätarvikkeisiin hartsiintumisen 

välttämiseksi. 

 
Fig. 68

 

 

 

7.3.1 Työinstrumentit 

Z Levitä liikkuviin osiin ohut kerros instrumenttiöljyä (200.532). 

' Pyyhi ylimääräinen instrumenttiöljy pois nukkaamattomalla liinalla. 

Z Tarkasta toiminta. 

Kuva 69 

Z Esimerkkejä: 

' Pihdit, sakset, lävistimet 

' Insertit ja Albarran-vipu 

 

Z Levitä liikkuviin osiin ohut kerros instrumenttirasvaa 20012. 

Fig. 69
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' Pyyhi ylimääräinen instrumenttirasva pois nukkaamattomalla 

 liinalla. 

Z Tarkasta toiminta. 

Kuva 70 

Z Esimerkki: 

' Imu- ja kasteluputket, joissa on trumpettiventtiili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 71 

Z Esimerkkejä: 

' Kierrettävät sulkuhanat 

Z Steriloi osiin purettuna. 

 

 

 

 

7.3.2 Sisäänmenoinstrumentit 

Z Levitä liikkuviin osiin ohut kerros instrumenttirasvaa 20012. 

' Pyyhi ylimääräinen instrumenttirasva pois nukkaamattomalla 

 liinalla. 

Z Tarkasta toiminta. 

Kuva 72 

Z Esimerkkejä: 

' Resektoskoopin suojukset, joissa on keskitetty sulkuhana 

Z Steriloi osiin purettuna. 

 

 

Z Lisätietoja tarkastuksista ja huollosta 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje 

Fig. 70

Fig. 71

Fig. 72



 

 

Hygiene

Sterilization

  GA-J020 

 

8 Sterilointi 

Turvallisin tapa tuhota mikro-organismit on käyttää termistä menetelmää. 

RICHARD WOLF suosittelee steriloimaan taipumattomat endoskoopit 

mahdollisuuksien mukaan höyrysteriloinnilla ja esityhjiömenetelmällä esimerkiksi 

standardin DIN EN 285 / ISO 14937 mukaisesti. 

Kaasusteriloinnin ja muiden lisämenetelmien käyttö ei ole yhtä turvallista eikä 

niiden prosessinhallinnan ja -valvonnan laatu ole yhtä hyvä kuin 

höyrysteriloinnissa. 

 HUOMIO! 

Suuri terminen kuormitus! 

Varo, ettei suuri terminen kuormitus vaurioita taipumattomia teleskooppeja ja 

endoskooppien lisätarvikkeita. Älä steriloi niitä kuumalla ilmalla. 

. TÄRKEÄÄ! 

RICHARD WOLF on hyväksynyt kohdassa 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / 

materiaalien yhteensopivuus" olevat ohjeet, jotka koskevat lääkintätuotteiden 

sterilointia uudelleen käyttöä varten. 

Käsittelijän on varmistettava, että suoritettavalla käsittelyllä saavutetaan 

laitteiden, materiaalien ja henkilöstön osalta halutut tulokset käsittely-yksikössä. 

Se edellyttää menettelytapojen hyväksyntää ja säännöllistä valvontaa. Käsittelijän 

on arvioitava kaikki annetuista ohjeista poikkeavat seikat tehokkuuden ja 

mahdollisten epäedullisten vaikutusten kannalta. 

. TÄRKEÄÄ! 

Huomioi seuraavat sterilointia koskevat ohjeet: 

Z Steriloitavien tuotteiden on oltava riittävän puhtaita ja kuivia. 

Kuva 73 

Z Pihtien, saksien ja lävistimien on oltava auki steriloinnin aikana.  

' Materiaaleissa ilmenee jännityksiä steriloinnin lämmitys- ja jäähdytysvaiheiden 

aikana, mikä voi aiheuttaa halkeamia saranakohtiin tai heikentää 

puristustehoa.  

Z Jos pihdit sulkeutuvat itsestään, aseta puhdistuskiinnike pihtien kahvaosaan. 

Z Sterilointipakkauksessa (kääre) on huomioitava pakkauksen sisältö ja 

käytettävä sterilointimenetelmä. 

Z Pakkaa/kääri kumisuojat, tiivistesuojat ja tiivisteet mahdollisuuksien mukaan 

samaan pakkaukseen instrumenttien kanssa ja asenna ne takaisin paikoilleen 

steriloinnin jälkeen ennen käyttöä. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje 

Fig. 73
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8.1 Muut tarpeelliset tarvikkeet 

Z Varastointijärjestelmät sterilointia varten 

' Ks. kohta 11"Lisätarvikkeiden käsittely". 

Z Sterilointimenetelmästä riippuen: sopiva sterilointiaine 

' Mieluiten höyrysterilointi standardin DIN EN 285 / ISO 14937 mukaan 

Z Noudata sterilointiaineen valmistajan antamia huomautuksia ja ohjeita.  

Z Steriili pakkaus/kääre 

' Noudata kansallisia ja kansainvälisiä standardeja 
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8.2 Höyrysterilointi 

Prosessin lopputuloksen hyväksynnän kannalta fraktionaalinen 

esityhjiömenetelmä on tällä hetkellä turvallisin höyrysterilointimenetelmä. 

RICHARD WOLFIN tuotteet on testattu fraktionaalisella esityhjiömenetelmällä. 

. TÄRKEÄÄ! 

Z Sterilointiin käytettävä höyry ei saa sisältää mitään epäpuhtauksia.  

' Huomioi kansalliset/kansainväliset standardit, kuten DIN EN 285  / ISO 

14937. 

Jos näitä standardeja ei oteta huomioon, 

' veden ruostehiukkaset voivat aiheuttaa korroosiota instrumentteihin tai 

' liian suuri silikapitoisuus voi aiheuttaa värjäytymiä instrumentteihin. 

Z Älä altista teleskooppeja äkillisille lämpötilan muutoksille. 

' Anna teleskoopit sisältävän astian jäähtyä hitaasti kädenlämpöiseksi. 

Z Lämpötila saa olla enintään 138C. 

8.2.1 Yleiskatsaus höyrysterilointiprosesseista 

8.2.1.1 Fraktionaalinen esityhjiömenetelmä 
 

Nimi Kuvaus Käyttö 

*Fractional pre-vacuum procedure

0

Pre ssu re

(p )

T i m e  ( t )

Example:

to DIN EN 285

RICHARD WOLF test method

 

' Kammio tyhjennetään ja sen jälkeen 

höyry ohjataan sen sisään 

(höyryisku). 

' Useat höyryiskut ja seoksen 

tyhjentämiskierrot vähentävät 

kammiossa olevaa ilmaa nopeasti ja 

tehokkaasti. 

Korkeat paine-erot luovat erittäin 

voimakkaan pakotetun 

höyryvirtauksen steriloitavassa 

materiaalissa. Se on tällä hetkellä 

turvallisin menetelmä ilman 

poistamiseen. 

' Sopii kaikkiin standardisoituihin 

menetelmiin, joissa on yksin- tai 

kaksinkertainen pakkaus/kääre. 

' Instrumentit 

' Teleskoopit 

Lämpötila: 134 C +4C (273 F +7F) Altistumisaika lämpötilalle: 

4 minuuttia*) 

Kuivumisaika: 10–20 minuuttia 

Tyhjennys: 3 x 

                  132 C +4C (270 F +7F) 
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'   Fractional pre-vacuum procedure 

0

Pre ssu re

(p )

T i m e  ( t )

'   Example:

 

' Ks. "Fraktionaalinen menetelmä 134 

C:een (273F) lämpötilassa". 

' Instrumentit 

' Tuotteet, jotka kestävät 121 C:een 

(246 F) lämpötilan 

Lämpötila: 121 C +3C (246 F +5F)   
 

. TÄRKEÄÄ! 

Varmista käyttäessäsi standardin DIN EN 13060 mukaisia pieniä 

höyrysterilaattoreita, että käytät vain tyypin B sterilaattoreita. Tyypin B sterilaattorit 

on tarkoitettu erityisesti ontoille osille. 

*) Jos tuotekohtaisessa käyttöohjeessa ei ole mainittu muuta lämpötilalle 

altistumisaikaa, noudata tässä olevia ohjeita. 
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8.2.1.2 Muut höyrysterilointiprosessit 
 

Nimi Kuvaus Käyttö 

'   *Fractional flow method

0

P re ssu re

(p )

T i m e  ( t )

'   Example:

 

' Prosessi alkaa useilla höyryiskuilla 

ylipaineessa. Seoksen 

tyhjennysvaiheessa paine ei ylitä 

ympäristön painetta. 

' Suuret paine-erot luovat erittäin 

voimakkaan pakotetun 

höyryvirtauksen steriloitavassa 

materiaalissa, minkä ansiosta ilma 

poistuu tehokkaasti. 

' Sopii kaikkiin standardisoituihin 

menetelmiin, joissa on yksin- tai 

kaksinkertainen pakkaus/kääre. 

' Instrumentit 

' Teleskoopit 

Lämpötila: 134 C +4C (273 F +7F)   
  
'   *Flow method

0

Pre ssu re

(p )

T i m e  ( t )

'   *Gravity / Displacement

'   Example:

 

' Höyry korvaa ilman, jota poistuu 

jatkuvasti steriloitavista tuotteista 

(kaksi kertaa tilavuuspaino) ja 

kammiosta. 

' Koska ilmapoisto ei ole aina 

täydellinen, ilmaa jää sen verran, 

että korvaamisvaiheet ovat 

välttämättömiä. 

' Ongelmia ilmenee, jos jokin estää 

virtauksen. 

' Yksinkertaisille instrumenteille. 

' Tuotteet on pakattava/käärittävä 

asianmukaisella tavalla. 

' Fysikaalisten parametrien 

toistettavuus voidaan taata vain 

tietyissä olosuhteissa. 

' Suositellaan vain osittain 

hygieniasyistä. 

' Ei suositella teleskoopeille, joissa on 

työkanava. Moniosaiset instrumentit 

on purettava osiin sterilointia varten.   

Lämpötila: 121C +3C (246F +5F) tai 134C +4C (273F +7F)  
  
'   *Pre-vacuum method

0

Pre ssu re

(p )

T i m e  ( t )

'   Example:

 

' Yksinkertainen ilmanpoisto vähentää 

kammiossa olevaa ilmaa. 

' Koska huuhtelun aikana ilmenevä 

"pienen kuormituksen teho" luo 

suuren loukkuun jääneen ilma-

alueen, menetelmä ei sovi kaikille 

tuotteille.  

' Tuotteille ja pakkauksille, joista ilma 

voidaan poistaa nopeasti. 

' Yksinkertaisille instrumenteille. 

' Ei suositella teleskoopeille, joissa on 

työkanava. Moniosaiset instrumentit 

on purettava osiin ja steriloitava 

tarvittaessa hyväksyntätuloksesta 

riippuen. 

' Yksinkertaiselle 
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kääreelle/pakkaukselle 

Lämpötila: 121C +3C (246F +5F) tai 134C +4C (273F +7F) 
  

Nimi Kuvaus Käyttö 

'   *Flash method

0

Pre ssu re

(p )

T i m e  ( t )

'   Example:

 

' Sterilointiaika on 

3–10 minuuttia**) 

' Sopii vain 

kääreettömille/pakkauksettomille 

tuotteille 

' Onteloiden steriloitumista ei voida 

taata. 

' Endoskoopeille, joissa ei ole 

työkanavaa. 

Lämpötila: 134 C +4C (273 F +7F)  
 

Z Höyrysteriloi kumista ja erikoismuovista valmistettuja osia (osoitettu vastaavassa 

käyttöohjeessa) lämpötilassa 121 C +3C (246 F +5F) 15–20 minuuttia**) 

fraktionaalisen esityhjiömenetelmän avulla. 

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje 
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8.2.2 Lisätarvikkeet – erikoistuotteita koskevat tiedot 

8.2.2.1 Optinen 

Z Esimerkki: 

' Objektiivilinssit ja kamerapäät 

' Kaikkia objektiivilinssejä ja kamerapäitä ei voi höyrysteriloida. 

- Ks. kohta 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien yhteensopivuus" 

- Ks. tuotekohtainen käyttöohje 

 

Kuva 74 

Z Esimerkki: 

' Höyrysteriloitava kamerapää 

- Steriloi kameran kaapeli vain suojus paikallaan. 

 Höyrysteriloi kamerapää, kameran kaapeli ja objektiivilinssit fraktionaalisen 

esityhjiömenetelmän avulla 134 C:een (273 F) lämpötilassa. 

 

 

 

 

 

8.2.3 Kokoaminen steriloinnin jälkeen 

Kuva 75 

. TÄRKEÄÄ! 

Kokoa instrumenttirasvalla 20012 voidellut osat steriloinnin jälkeen.  

Fig. 74

Fig. 75
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8.3 Sterilointi matalassa lämpötilassa 

Käytä matalan lämpötilan sterilointia vain steriileille tuotteille, joita ei voi steriloida 

höyrysteriloinnilla niiden lämpöherkkyyden vuoksi. 

Z Avaa sulkuhanat (huoltovapaat, joissa on irrotettavat liittimet). 

Z Aseta instrumentit sopiviin sterilointijärjestelmiin. 

' Ks. kohta 11 "Lisätarvikkeiden käsittely". 

. TÄRKEÄÄ! 

RICHARD WOLF on tarkastanut ja hyväksynyt alla kuvatut käsittelymenetelmät 

vain materiaalien yhteensopivuuden osalta. Menetelmät on hyväksytty 

käytettäviksi taipumattomien endoskooppien ja niiden lisätarvikkeiden kanssa 

tietyin rajoituksin. Lisätietoja on vastaavissa huomautuksissa ja käyttöohjeissa. 

Tehokkuuden testaus (mikrobiologiset tutkimukset) on suoritettu pahimman 

tapauksen tuotteilla. 

. TÄRKEÄÄ! 

Matalan lämpötilan sterilointia vetyperoksidilla (kohta 8.3.1 / 8.3.2.3), sterilointia 

höyryllä (kohta 8.2.1) ja sterilointia peretikkahapolla (kohta 8.3.3) ei saa käyttää 

vuorotellen missään olosuhteissa. 

Sterilointimenetelmien välinen vuorovaikutus voi vaurioittaa instrumentteja. 

. HUOMAUTUS: 

Kanavien on oltava auki. 

Noudata sterilointiaineen valmistajan antamia ohjeita. 

8.3.1 Vetyperoksidiplasma 

. HUOMAUTUS: 

Joissakin materiaaleissa, kuten mustassa anodisoidussa alumiinissa tai muoveissa, 

voi ilmetä huomattavia värjäytymiä. Ne eivät kuitenkaan heikennä tuotteen 

toimintakykyä. 

8.3.1.1 STERRAD 50 / 100S / 200 / NXt ja 100 NXt 

Steriloinnin hyväksynnät on tehty eri tuotteille yhteistyössä ASP:n (Advanced 

Sterilization Products) ja Halle Wittenbergissä sijaitsevan Martin Luther -yliopiston 

kanssa. 

Kuva 76 

. HUOMAUTUS! 

STERRAD 100S -menetelmän tehokkuus sulkuhanoilla, joissa on 

irrotettavat liittimet, on hyväksytty siten, että sulkuhanat ovat koottuina ja 

avattuina. Fig. 76
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. HUOMAUTUS! 

STERRAD-yhteensopivat tuotteet on lueteltu ASP:n sterilointiohjeessa. 

 
www.ste rra d ste ri l i t yg u i d e . co m

kundenservice@richard-wolf.com

 



 

 

Hygiene

Sterilization

  GA-J020 

 

8.3.1.2 Sterilointi tehostimen  / diffuusion tehostimen kanssa – STERRAD® 50 / 100S / 200 

Kuva 77 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä liitä tehostinta kauempaan päähän teleskooppia, jossa on työkanava. 

Tiivistetyn vetyperoksidin suora vaikutus vaurioittaa sidoskohtia. 

 

Booster

Fig. 77
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8.3.2 Kaasu 

8.3.2.1 Etyleenioksidikaasu (EO) 

Z Anna instrumenttien tuulettua. 

Etyleenioksidi on kaasua ympäristöolosuhteissa. Etyleenioksidikaasu on 

myrkyllistä ja helposti syttyvää, ja se voi muodostaa ilman kanssa sekoittuessaan 

pitoisuuksiltaan erilaisia räjähtäviä seoksia. Etyleenioksidin on todettu olevan 

karsinogeeninen eläinkokeissa sellaisissa ympäristöolosuhteissa, jotka ovat 

verrattavissa olosuhteisiin, joissa ihmiset voivat altistua sille työpaikallaan. 

Useimmat materiaalit (pääasiassa kumi ja muovi) imevät itseensä etyleenioksidia 

altistumisen aikana. Desorptio on hidas prosessi. Sen vuoksi steriileihin tuotteisiin 

jää tietty määrä kaasua. Yläraja on määritetty standardin ISO 10993 osassa 7 ja 

sitä on noudatettava. 

Desorptio riippuu useista eri tekijöistä, kuten: 

' sterilointimenetelmän tyyppi (EO-pitoisuus, altistumisaika kaasulle) 

' inerttikaasut 

' steriilien tuotteiden materiaalien ominaisuudet 

' pakkauksen/kääreen läpäisevyys 

' steriilien tuotteiden varastointitapa 

' lämpötila ja ilman vaihtumistiheys varastoinnin aikana 

Desorptiokammioissa, joissa lämpötila on 30–60 C (86–140 °F), muutaman 

tunnin tuuletusaika (desorptio) on yleensä riittävä. Huoneen lämmössä desorptio 

kestää yleensä useita päiviä.  

. TÄRKEÄÄ! 

Valmistajan antamien tietojen mukaisesti etyleenioksidilaitteet, joita käytetään 

standardin EN 1422 liitteessä F hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti, takaavat 

turvallisen steriloinnin ja desorption. 

' Noudata etyleenioksidilaitteen valmistajan antamia ohjeita. 

8.3.2.2 Matalan lämpötilan höyry ja formaldehydi (LTSF) 

Etyleenioksidisteriloinnin vaihtoehtona voi käyttää formaldehydisterilointia. 

Formaldehydimenetelmässä on useita etuja etyleenioksidimenetelmään 

verrattuna. 

' Formaldehydin ja vesihöyryn muodostama seos ei ole syttyvää eikä 

räjähtävää. 

' Kun sterilointi on suoritettu loppuun, tuotteita voi käyttää uudelleen ilman 

erityistä tuulettamisaikaa. 
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8.3.2.3 Vetyperoksidi (V-PRO™1) 

Vaihtoehtoisesti voi käyttää sterilointia vetyperoksidin avulla. Materiaalien 

yhteensopivuus on testattu tämän menetelmän avulla. Huomioi tehokkuuden 

hyväksynnän osalta sterilaattorien valmistajien ilmoittamat tiedot.  
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8.3.3 Peretikkahappo / korkean tason desinfiointi 

8.3.3.1 STERIS SYSTEM 1/ STERIS SYSTEM 1E™ 

Sterilointimenetelmissä STERIS SYSTEM 1/ STERIS SYSTEM 1E™ käytetään 

peretikkahappoa ja korroosionestoainetta. Jos niitä käytetään asianmukaisella 

tavalla, korroosiota ei synny. 

Sterilointi on suoritettava aina ajallaan. 

 HUOMIO! 

Varo, etteivät tuotteet likaannu uudelleen! 

Tuotteita ei ole pakattu steriileihin pakkauksiin. 

Steriloitavia tuotteita on käytettävä heti sterilointiprosessin päättymisen jälkeen 

likaantumisen välttämiseksi. 

. HUOMAUTUS! 

Liitä instrumenttien kanavat järjestelmään, jotta käsittelyainetta pääsee kaikkialle.  

' Noudata sterilointiaineen valmistajan antamia ohjeita. 

' Käytä siihen erityisiä STERIS-huuhtelusarjoja. 

 

8.4 Varastointijärjestelmät sterilointia varten 

Z Aseta instrumentit niille tarkoitettuihin varastointijärjestelmiin. 

' Ks. kohta 11 "Lisätarvikkeiden käsittely". 

Z Kääri/pakkaa varastointijärjestelmät sterilointipakkauksiin kansallisten (esim. 

DIN 58953) tai kansainvälisten standardien mukaisesti. 

8.4.1 RIWO System Tray 

Kuva 78 

Z Esimerkki: 

' RIWO System Tray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78
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8.4.2 Käsittelykorit 

Käytä tuotekohtaisia käsittelykoreja. 

Z Esimerkki: 

' Ks. kohta 5.6.1 "Teleskoopit" 

' Ks. kohta 5.6.2 "Kamerapäät" 
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8.4.3 Sterilointikorijärjestelmä 

RICHARD WOLFIN sihtikorijärjestelmä sopii yleiseen käyttöön. Sen avulla 

instrumentit säilyvät ehjinä seuraavissa vaiheissa:  

' sterilointi 

' kuljetus 

' varastointi 

 

Kuva 79 

Z Esimerkki: 

' Instrumenttikori, korkea/matala (A) - vakio 

Sopii vakiomalliseen astiaan 

' Instrumenttikori, korkea/matala (B) - pitkä 

Esim. bronkoskoopiaan, urologiaan (ylemmät virtsatiet) 

 

 

 

 

  

8.5 Puhdistustarvikkeiden sterilointi 

Z Höyrysteriloi puhdistusharjat ja -langat 134 C:een (273 F) lämpötilassa 

fraktionaalisen esityhjiömenetelmän avulla. 



 

 

Hygiene

Storage and repair

  GA-J020 

 

9 Varastointi 

9.1 Desinfioinnin jälkeen 

Z Varastoi/säilytä tuotetta seuraavissa olosuhteissa: 

' Täysin kuivassa paikassa 

' Suojassa pölyltä 

' Suljetussa laatikossa/astiassa 

' Paikassa, jossa mikrobipitoisuus on pieni 

. TÄRKEÄÄ! 

Jos instrumenttien varastointi kestää yön yli tai useita päiviä, ne on steriloitava 

uudelleen ennen käyttöä. 

9.2 Steriloinnin jälkeen 

. TÄRKEÄÄ! 

Säilytä steriloituja tuotteita alkuperäisissä pakkauksissa käyttöön asti. 

Tuotteet voivat likaantua epäasianmukaisen varastoinnin seurauksena. 

Z Säilytä tuotteita steriilissä pakkauksessa seuraavasti: 

' Suojassa kosteudelta ja lämpötilan muutoksilta 

' Suojassa suoralta auringon säteilyltä 

' Suojassa pölyltä 

 

10 Korjaaminen ja tuotteiden palauttaminen 

 HUOMIO! 

Korjaus- ja huoltotöitä tekevän henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi kaikki 

korjattavaksi lähetettävät tuotteet on käsiteltävä voimassa olevien 

hygieniavaatimusten mukaisesti.  

Jos korjattavat tuotteet ovat selkeästi likaantuneita tai saastuneita, pidätämme 

oikeuden periä maksun niiden käsittelystä. 

. TÄRKEÄÄ! 

Älä käytä varastointijärjestelmiä tuotteiden lähettämiseen.  

. HUOMAUTUS! 

Jotta tuotteet eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, suosittelemme käyttämään 

alkuperäistä pakkausmateriaalia.  
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11 Käsittelyssä käytettävät lisätarvikkeet 
 

Kuva Tuotenumero Nimi 

 
 

DESINFIOINTILAATIKOT JA STERILOINTIASTIAT 

RIWO BOX ja RIWO SYSTEM TRAY 

manuaaliseen käsittelyyn ja sterilointiin 

 

6860.901 RIWO BOX 

Käytettyjen ja likaantuneiden instrumenttien märkäpuhdistukseen 

käyttöhetkellä. 

Ei voi höyrysteriloida 

Sis. suodatinkorin ja kannen 

Ulkomitat:  552 x 200 x 165 mm 

Korin sisämitat: 432 x 150 x 100 mm 

 

6860.911 RIWO BOX 

Käytettyjen ja likaantuneiden instrumenttien märkäpuhdistukseen 

käyttöhetkellä. 

Ei voi höyrysteriloida 

Sis. suodatinkorin ja kannen 

Ulkomitat:  881 x 200 x 165 mm 

Korin sisämitat: 760 x 150 x 100 mm 

 

509.81 RIWO BOX 

Desinfiointiin. Ei voi höyrysteriloida. 

Sisältää kannen Ilman kantta 

Ulkomitat:  600 x 400 x 140 mm 

Sisämitat:  548 x 348 x 100 mm 

 

38201.xxx RIWO System Tray 

Sterilointiin 

Pyynnöstä 

 

382032200 Sterisafe® DURO A3 Set Universal H2O2 

STERRAD® / V-PRO™1 

Siihen kuuluu: 

 
382031003 Sterisafe® DURO A3 

 Ulkomitat (P x L x K) 450 x 292 x 87 mm 

 Sisämitat (P x L x K) 420 x 265 x 75 mm 

 
382031102 Toolsafe® yleismallinen ristikon tuki A3 

 
382031401 Kertakäyttöinen suodatin H2O2 

  100 kpl/pakkaus 
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382032300 Sterisafe® DURO A3 Set yleismallinen, höyry 

Höyry (S), etyleenioksidi (EO) ja  

matalan lämpötilan höyry ja formaldehydi (LTSF) 

Siihen kuuluu: 

 
382031003 Sterisafe® DURO A3 

 Ulkomitat (P x L x K) 450 x 292 x 87 mm 

 Sisämitat (P x L x K) 420 x 265 x 75 mm 

 
382031102 Toolsafe® yleismallinen ristikon tuki A3 

 
382031501 Kertakäyttöinen suodatin – S, EO ja LTSF 

  100 kpl/pakkaus 
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Kuva Tuotenumero Nimi 

  
LISÄTARVIKKEET - STERISAFE® DURO A3 

Ei kuvaa 382031401 Kertakäyttöinen suodatin H2O2 

100 kpl/pakkaus 

382031501 Kertakäyttöinen suodatin – S, EO ja LTSF 

100 kpl/pakkaus 

382031210 Sinetöintitarra - höyry 

2000 kpl/pakkaus 

382031220 Sinetöintitarra - H2O2 

500 kpl/pakkaus 

382031203 Sterisafe® yleismallinen tarrapidike 

382031202 Sterisafe® turvasinetöinti 

100 kpl/pakkaus 

 
 

KÄSITTELYKORIT1) 

koneelliseen käsittelyyn ja sterilointiin 

 

38010.xxx 

38011.xxx 

38012.xxx 

Käsittelykori 

vakiomallisille teleskoopeille, tilaa kahdelle teleskoopille 

Pyynnöstä 

 

 

 

 

38020.111 

38021.111 

38022.111 

38015.001 

 

Käsittelykori 

vakiomallisille teleskoopeille, tilaa yhdelle teleskoopille 

Pyynnöstä 

P x L x K 287 mm x 59 mm x 54 mm 

P x L x K 471 mm x 59 mm x 54 mm 

P x L x K 610 mm x 59 mm x 54 mm 

Palloketju 

20 kpl/pakkaus 

 

38044.511 Käsittelykori 

Kamerapäille (5509912, 5509972,85509902, 85509962) 

P x L x K 472 mm x 132 mm x 74 mm 

Ilman kuvaa  

38011.501 

38045.111 

Käsittelykori 

Anturille 

Ureteroskoopille, minikokoisille nefroskoopille 
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38043012 Käsittelykori 

TEM-stereoteleskoopille ja dokumentointiteleskoopille 884080, 

sis. pidikkeet 

P x L x K 458 mm x 196 mm x 138,5 mm 

38043.011 Käsittelykori 

TEM-teleskoopeille, sis. pidikkeet  

Stereoteleskoopeille 4840.501 ja dokumentointiteleskoopille 8840.401 

P x L x K 458 mm x 196 mm x 138,5 mm 
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Kuva Tuotenumero Nimi 

 
 

KÄSITTELYKORIT1) 

koneelliseen käsittelyyn ja sterilointiin 

Ilman kuvaa 38044.311 Käsittelykori 

Hysteroskoopille, jossa on vaihdettava suojus 

38044.111 Käsittelykori 

Hysteroskoopeille, diskoskoopeille ja MR-endoskoopeille 

38044.211 Käsittelykori 

Minikokoiselle laparoskoopille 

 
 

STERILOINTIASTIA 

Sterilointikorijärjestelmä2) 

sterilointiin, kuljetukseen ja varastointiin 

 

 

8584.1202 

8584.1212 

Sterilointikorijärjestelmä 

Instrumenttikori, korkea - vakio 

Instrumenttikori, matala - vakio 

 

 

8584.1302 

8584.1312 

Sterilointikorijärjestelmä 

Instrumenttikori, korkea - pitkä 

Instrumenttikori, matala - pitkä 

 
8584.3003 Kori pienille osille 1/8 

Sis. kannen 

P x L x K 121 x 121 x 35 mm 

Ilman kuvaa 8584.xxxx Lisävarusteet 

Sterilointikorijärjestelmään 

 
 

KÄSITTELY STERILOIDULLA VEDELLÄ, LISÄTARVIKKEET 

 

33100.003 Suodatinpanokset 

Steriilin veden suodatusjärjestelmään 

3 kpl/pakkaus 

 
 

IRROTETTAVAT SULKUHANAT 

 

896.0001 Sulkuhanan liitäntä, kokonainen 

Kanava 2,5 mm. Tunniste: 2 tappia 

Pakkauskoko: 5 kpl/pakkaus 

 

896.0002 Sulkuhanan liitäntä, kokonainen 

Kanava 3,0 mm. Tunniste: 3 tappia 

Pakkauskoko: 5 kpl/pakkaus 
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896.0003 Sulkuhanan liitäntä, kokonainen 

Kanava 4,2 mm. Tunniste: 4 tappia 

Pakkauskoko: 5 kpl/pakkaus 

 

38310.0001 Irrotustyökalu 

 886.00 Luer-lukon putken kiinnityskappale 

 
 

Käsittelykorin1) tai sterilointikorin2) käyttämiseen, ks. tuotekohtainen 

 ' instrumenttisarjan käyttöohje 

 ' käsittelykorin käyttöohje 

 ' sterilointikorin käyttöohje 
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Kuva Tuotenumero Nimi 

 
 

TIIVISTESUOJAT3), KUMISUOJAT "RIWO"3) 

Xmm

 

89.20 

89.21 

Tiivistesuoja  

Pieni/suuri, ilman aukkoa, puna-oranssi 

Halk. 15 mm 

Halk. 17 mm 

Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus 

Xmm

d
i

a
. 

Ø

 

 

89.xxx 

90.xxx 

Tiivistesuoja 

Pieni/suuri, pyynnöstä 

Halk. 15 mm, kanavan halk. xx,x–xx,x mm 

Halk. 17 mm, kanavan halk. xx,x–xx,x mm 

Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus 

Xmm

 

89.90 Tiivistesuoja 

Ristikkäiset urat, troakaariholkki ja kierresuojus, puna-oranssi, 

Halk. 17 mm 

Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus 

d
i

a
. 

Ø

 

88.xxx Kumisuojus "RIWO" 

Pyynnöstä 

Kanavan halk. x,x mm 

Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus 

 

18.01 Kumisuoja 

Hysteroskoopille, laajennettu 

 
 

PUHDISTUSTARVIKKEET 

 

6199.00 Puhdistuspistooli 

Vesisuihku, hanaliitäntään 

Kierre R-3/4", sis. adapterit (A–H, ks. alla) ja pidikkeen 

 

Adapterit sopivat seuraavien tuotteiden puhdistamiseen: 

 

15515.003 A Suojukset ja vahvikkeet, ruiskut, injektiokanyylit 

15515.004 B Suojukset, mitta- ja veripipetit 

15515.005 C Katetrit 

15515.006 D Poistoputket/-letkut 

15515.007 E Sulkuhanat, kanyylit, ruiskut 

15515.009 F Sprinklerin adapterit 

15515.008 G Pullot 
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15515.010 H Vesisuihkupumput (ja adapterit, jotka sopivat myös kuivaamiseen) 

 
103.00 Kumipumppu 

Ilman puhaltamiseen kanavien läpi 

 

127.00 Kaksoispumppu, jossa on Luer-liitäntä 886.00 

Ilman puhaltamiseen kanavien läpi 

  
3) Ks. tuotekohtainen käyttöohje tai uusin kuvasto 
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Kuva Tuotenumero Nimi 

 
 

PUHDISTUSTARVIKKEET 

 

8201.50 Instrumenttipihdit 

Taivutettu kärki, kumileuat 

Varovaiseen ja tarkkaan instrumenttien kannatteluun 

Ilman kuvaa 8201.501 Ylimääräiset kumileuat 

Instrumenttipihteihin 

Pakkauskoko = 2 kpl/pakkaus. 

clamping

range

 

103.01 Puhdistuskiinnike 

Pihtien kädensijoihin, lyhyt kiinnitysalue: enintään 75 mm 

Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus 

103.02 Puhdistuskiinnike 

Pihtien kädensijoihin, pitkä kiinnitysalue: 75–110 mm 

Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus 

 

15242.024 Puhdistuskiinnike 

Työkappaleeseen 

 
 

PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET 

 

200.532 Instrumenttiöljy 

Sisältö: 30 ml 

Troakaariholkit, resektoskoopit, sulkuhanat sekä 

taipuvat ja taipumattomat pihdit 

 

20012 Instrumenttirasva 

10 ml:n tuubi, höyrysteriloitava 

 

102.02 Huurtumisenestoaine 

Endoskoopeille, kertakäyttöinen 

Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus 

 

200.00 Öljyruisku 

(tyhjä) 

 



 

 

Hygiene

Accessories

  GA-J020 

 
 

Kuva Tuotenumero Nimi 

PUHDISTUHARJAT/-LANGAT 

Harjan halkaisija 

[mm] 

Harjan pituus 

[mm] 

Kokonaispituus 

[mm] 

B B1 B2 BL B1 B2 TL 

Sovellusesimerkki 

B L

T L

B

 

6.01 11 - - 100 - - 360 

Suojukset ja troakaarihokit 

6.03 5 - - 50 - - 375 

Teleskoopin ohjausputket työkappaleisiin (syöttimet)  

6.04 2 - - 50 - - 400 

Elektrodin ohjausputket työkappaleisiin (syöttimet)  

6.041 3 - - 50 - - 365 

6,045 2 - - 50 - - 240 

6,05 5 - - 60 - - 515 

Laparoskoopit  

6.06 5 - - 50 - - 240 

Pienet suojukset (240 mm)  

6.061 1,8 - - 55 - - 610 

6,07 13 - - 80 - - 340 

Resektoskoopin putket lapsille  

6.08 19 - - 80 - - 440 

Resektoskoopin putket 

6.09 9 - - 80 - - 405 

6,12 12 - - 100 - - 700 

6,20 20 - - 100 - - 620 

Esofagoskoopin putket, mitoista riippuen  

length BL1

dia. Ø B1

length BL2

dia. Ø B2

 
6.011 - 3 5 - 40 100 250 
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6.012 - 3 13 - 40 100 250 

 Pyynnöstä - - - - - - xxx 

 
6.24 5 - - 10 - - 2200 

6.40 8 - - 12 - - 2200 

6.70 12 - - 20 - - 2350 

 86.90 - - - 42 - - 147 
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12 Puhdistus- ja hoitotuotteiden tuotetiedot 

. HUOMAUTUS! 

RICHARD WOLFIN instrumenttiöljy ei ole vaarallinen aine eikä vaarallinen valmiste 

EY-direktiivin 88/379/ETY artiklan 10 mukaisesti.  

Sen vuoksi direktiivin 91/155/ETY mukaisesti erityisen tietojärjestelmän 

(käyttöturvallisuustiedote) laatiminen ei ole välttämätöntä. 

 

12.1 Instrumenttiöljy 200.532 

12.1.1 Tuotekuvaus 

Tuote on lääkinnällisestä valkoöljystä valmistettua hoitoöljyä. Se on tarkoitettu 

instrumenttien toiminnan ja arvon säilyttämiseen. 

12.1.2 Käyttöalue 

Materiaalien eriomaisen yhteensopivuuden ansiosta tuotetta voi käyttää 

rajoituksetta öljyä kestäviin, lämpövakaisiin instrumentteihin sekä lämpöherkkien 

instrumenttien metalliosiin. 

Z Käsittele instrumentit ennen instrumenttiöljyn käyttöä. 

' Noudata tuotekohtaisia käyttöohjeita. 

Z Tarkasta instrumenttiöljyn käytön jälkeen, että instrumentit toimivat oikein, ja 

steriloi ne sitten ohjeiden mukaisesti. 

12.1.3 Lisähuomautukset ja käyttöohjeet 

 HUOMIO! 

Älä käytä tuotetta instrumentteihin, jotka eivät kestä öljyä. 

Z Levitä tuotetta ohut kerros tarvittaviin osiin asianmukaisen voitelutehon 

saavuttamiseksi. 

Z Poista ylimääräinen instrumenttiöljy sopivalla nukkaamattomalla ja puhtaalla 

kuituliinalla. 

12.1.4 Tuotekuvaus 

Olomuoto: 

' Tuote on lähes hajutonta ja mautonta öljyä. Väriltään se on lähes yhtä 

kirkasta kuin vesi. 

Ainesosat: 

' Lääkinnällinen valkoöljy. 
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Ainesosien tiedot: 

' Lääkinnällinen valkoöljy, joka vastaa puhtausvaatimuksia DAB 10, Pharm. 

' Europ. (Ph. Eur. 2nd Ed), BP 1993, USP XXII, NF XVII, FDA 172.878 

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: 

' Tiheys (15 C): 0,84–0,86 g/cm3 

' Viskositeetti (20 C): 15,5–18,5 mm2/s 

' Kiehumispiste: 280 C 
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Valmistustiedot: 

' Tuote on valmistettu ja pakattu hyväksyttyjen, kirjallisten työohjeiden 

mukaisesti. 

' Tuotantoa ja eriä valvotaan laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. 

Pakkaustiedot: 

Kuva 80 

' Tuote on pakattu kosmetiikka- ja lääketuotteille hyväksyttyihin PE-muovisiin 

pulloihin tai aerosolipakkauksiin (puristettava pullo). 

' Pakkauskoko: 30 ml:n muovipullo 

' Kuvaus, tunniste: ks. pakkausmerkintä 

 

 

 

Fig. 80



 

 

Hygiene

Appendix

  GA-J020 

 

12.2 Instrumenttirasva 20012 

12.2.1 Tuotekuvaus 

Tuote on reagoimaton ja täysin synteettinen voiteluaine. Se paksunnetaan 

uudenlaisella PTFE-mikrojauheella*), mikä tekee pinnasta erityisen. 

*) PTFE 

Polytetrafluorieteeni on haarautumaton, rakenteeltaan lineaarinen ja osittain kidemäinen polymeeri, joka 

sisältää fluoria ja hiiltä. Arkikielessä siitä käytetään usein nimitystä teflon. 

12.2.2 Käyttöalue 

Tuotetta käytetään liikkuvuuden ylläpitämiseen ja toisinaan tiivistämiseen. Sitä 

voidaan käyttää myös kitkakorroosion estämiseen pinnoilla, joilla metallikappaleet 

liikkuvat vastakkain. 

12.2.3 Lisähuomautukset ja käyttöohjeet 

 HUOMIO! 

Älä käytä tuotetta instrumentteihin, jotka eivät kestä öljyä. 

Z Käsittele instrumentit ennen instrumenttirasvan 20012 käyttöä. 

Z Levitä ohut kerros instrumenttirasvaa 20012 liukuvalle pinnalle, jotta voitelu 

toimii moitteettomasti. 

Z Poista ylimääräinen instrumenttirasva sopivalla nukkaamattomalla ja puhtaalla 

kuituliinalla. 

. TÄRKEÄÄ! 

Voidellut osat on steriloitava kokoamattomina. Rasvakerros säilyttää voitelu- ja 

tiivistysominaisuutensa myös steriloinnin jälkeen. 

Z Kokoa voidellut osat ennen käyttöä ja tarkasta, että ne toimivat oikein. 

' Noudata tuotekohtaisia käyttöohjeita. 

 

 

Pakkaustiedot: 

Kuva 81 

' Tuote on pakattu 10 ml:n tuubiin. 

' Kuvaus, tunniste: ks. pakkausmerkintä 

 

 

 

 

 

Kuva 81 
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14 Hakemisto 

B 

Tehostin, 52 

C 

Käsittelyssä käytettävät kemikaalit, 1 

Kloridipitoisuudet, 10 

Kloridit, 10 

Puhdistustarvikkeet, 60 

Puhdistusaineet ja desinfiointiaineet, 13 

Jauhemaiset puhdistus- ja desinfiointiaineet, 13 

Puhdistusharjat, 62 

Tukkeuma, 17 

Korroosio, 10 

Creutzfeldt-Jakobin tauti, 2 

D 

Jäämät, 28 

Diffuusion tehostin, 52 

Värjäytymä, 10 

Värjäytymät, 51 

Desinfiointiteho, 12 

Kertakäyttöiset tuotteet, 3 

Kuivamenetelmä käyttövaiheessa, 12 

E 

Tehokkuus, 53 

Karsta, 33 

Entsymaattinen puhdistusaine, 15 

Escherichia coli, 10 

Etyleenioksidi (EO), 6, 7, 53 
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F 

Virtausmenetelmä, 49 

Virtausmenetelmä, 49 

Fraktionaalinen virtausmenetelmä, 49 

Fraktionaalinen esityhjiömenetelmä, 48 

Täysi demineralisointi, 10 

G 

Painovoima/siirtäminen, 49 

H 

H2O2, 12, 33 

Saostumat, 10 

Korkean tason desinfiointi, 54 

Vetyperoksidi, 53 

Vetyperoksidiplasma, 51 

Vetyperoksidiliuos, 12 

I 

Inkubaatio, 10 

Käyttöohje, 1 

Instrumenttirasva, 46, 65 

Instrumenttiöljy, 45, 63 

Vuorovaikutus, 51 

Ioninvaihdin, 10 

L 

Viimeinen huuhtelukerta, 13 

Käyttöohjeiden uusin versio, 1 

Valon tulo- tai lähtöalueet, 30, 31 

Matalan lämpötilan höyry ja formaldehydi, 6, 7 

Sterilointi matalassa lämpötilassa, 51 
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M 

Manuaalinen esipuhdistus, 16 

Käyttöohjeet, 1 

Materiaalien yhteensopivuus, 1, 6, 28, 53 

Mikrobien kulkeutuminen, 11, 12 

N 

Neutraali puhdistusaine, 14 

Neutralointiaine, 14 

P 

Peretikkahappo, 13, 54 

Fenolit, 13 

Fysiologinen suolaliuos, 2 

Pistekorroosio, 10 

Käyttövaihe, 11 

Esityhjiömenetelmä, 49 

Tuoteversiot, 8 

Tehokkuuden varmistus, 1 

Suojus, 50 

Suojus, 16, 36 

Proteiinin denaturoituminen, 29 

Pseudomonas, 10 

R 

Vuokrattavat instrumentit, 2 

Kertakäyttöisten tuotteiden käsittely, 3 

Jäämät, 11, 17 

RIWO System Tray, 27, 54 
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S 

Käsittelyvaiheiden järjestys, 5 

Piihappo (silika), 10 

Silikonimatot, 27 

Pienille osille tarkoitettu sihti, 30 

Mikrobien leviäminen, 29 

Suihkutettava öljy, 45 

Käsittely steriloidulla vedellä, 59, 61 

Steriloinnin hyväksyntä, 51 

STERIS SYSTEM, 6, 7 

STERIS SYSTEM 1, 54 

STERIS SYSTEM 1E, 54 

STERRAD, 6, 7 

STERRAD 50 / 100S / 200 / NX ja 100 NX, 51 

Varastointi, 56 

Varastointijärjestelmät, 54 

T 

Terminen menettely, 14 

Bakteerien kokonaismäärä, 10 

Kuljetus, 12 

Kuljetus- ja varastointijärjestelmät, 12 

U 

Ultraäänihaude, 37 

V 

Hyväksyntä, 5 

W 

Veden ainesosat, 10 

Veden laatu, 10 

WD-laitteet, 13 

Märkämenetelmä käyttövaiheessa, 12 
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