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X-tra metody mycia i dezynfekcji 
instrumentarium medycznego 



thermosept X-extra
thermosept RKN-zym
thermosept AC forte
thermosept RKF forte
thermosept NKZ
thermosept NKP
thermosept RKN
thermosept NDR
thermosept alka clean
thermosept KSK
thermosept PAA
thermosept SKS
thermosept SEK
thermosept ER
thermosept ED



Mucapur MF
Mucapur OxiMed
Mucapur RobotVario
Mucapur Fluid
Mucapur MP



discleen extra
chiroseptol
chirosan
chirosan plus
chirosan endo PAA



Narzędzia medyczne

Obróbka maszynowa proces – skuteczny, tani i 

powtarzalny.

the plus of pure

performance



thermosept® X·tra



thermosept® X·tra



thermosept® X·tra



thermosept® X·tra



Obszar zastosowań

Maszynowe mycie:

•Narzędzia chirurgiczne
•MIC/mikroinstrumenty (również technologia robotVario)
•Oprzyrządowanie anestezjologiczne
•Narzędzia okulistyczne
•Giętkie i sztywne endoskopy
•Kontenery oraz pozostałe wyposażenie często używane w 
Centralnej Sterylizatorni



Narzędzia znakowane



Historia



Rezultat  mycia   X-tra



Indykatory mycia



Narzędzia medyczne – obróbka manualna



gigazyme X-tra



Skład

100g  gigazyme X·tra zawiera:

• 7.7g didecyldimethylammonium chloride 
• 0.4g polyhexamethylene biguanide 

• 15 - 30 % nie jonowych środków powierzchniowo czynnych
• enzymy (Proteaza, Lipaza, Amylaza)
• Substancje zapachowe



- doskonała skuteczność mycia 
- bardzo dobra tolerancja materiałowa
- zalecane do stosowania w myjni ultradźwiękowej
- bakteriobójczy, grzybobójczy wirusobójczy (HIV, HBV, HCV)
- skuteczność zgodna z EN faza II etap II

- B (EN 14561) - 0,5% -15 min
- F (EN 14562) - 0,5% - 15min
- V (HIV,HBV,HCV) – 0,5% - 15 min

gigazyme X-tra 



Skuteczność działania dezynfekcyjnego i krótkie czasy kontaktu
mają dla bezpieczeństwa pracy znaczenie decydujące, ponieważ 
manualne przygotowanie wyrobów medycznych do ponownego
użytku kryje w sobie ryzyko zakażenia personelu.
Dlatego też silnie skażone narzędzia wymagają skutecznego
mycia i szybkiego działania przeciwdrobnoustrojowego.

Działanie dezynfekujące preparatu gigazyme X-tra gwarantuje
ochronę personelu i otoczenia przed zakaźnymi drobnoustrojami,
takimi jak bakterie, grzyby czy wirusy (HIV, HBV, HCV).

Preparat o skuteczności zgodnej z normą europejską faza II etap II
w obszarach medycznych.

X-tra ochrona personelu i otoczenia



Efekt mycia manualnego
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ROBOTVARIO – nowa techologia mycia
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DaVinci® – Robot Chirurgiczny
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DaVinci® – EndoWrist Instrumente
Herausforderung für die Aufbereitung



DaVinci® – Surgical System
ROBOTVARIO – reprocessing system

Robotvario-reprocessing system in cooperation of Miele & schülke is realesed sicne  
Nov. 2012  by Intuitive Surgical  (Endowrist  instruments)

components:

Miele RDG 
PG 8536

Beladungswagen 
E 428

Mucapur 
ROBOTVARIO

Programmablauf 
ROBOTVARIO



ROBOTVARIO Program

AO Water for the whole process!

DOS 0,8 % bei 40 °C 
Mucapur Robotvario          
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Instrumentarium Post Mortem

-Reprocesowanie poza terenem Centralnej Sterylizatorni
-Najlepiej w procesie maszynowym
-Występowanie także pozanormatywnych drobnoustrojów

- Program BGA
- Wysoko alkaliczny środek
- Mycie   
Thermosept RKF pH 14
- Neutralizacja
Thermosept NKP



Dobór rodzaju technologii
Rola Technologa

- Ekonomicznie czytaj tanio
- Szybko bo mało zestawów narzędzi
- Intensywnie bo nie ma możliwości przeprowadzić obróbki wstępnej
- Elastycznie bo media są pozanormatywne
- Precyzyjnie i delikatnie bo narzędzia tego wymagają
- Kompleksowo bo w połączeniu z usuwaniem osadów z narzędzi
- Bezpiecznie bo z dezaktywacją prionów
- Inaczej bo Użytkownik tak chce
- OPTYMALNIE !!!



Optymalizacja technologii w Centralnej Sterylizatorni:

-Analiza stanu technicznego myjni
-Analiza stanu instrumentarium medycznego
-Analiza jakości mediów – wody
-Zapoznanie się ze specyfiką Szpitala
-Poznanie oczekiwań Użytkownika

-Dobór odpowiednich środków chemicznych
-Napisanie odpowiednich programów
-Przeprowadzenie testów i sprawdzenie poprawności technologii
-Stała opieka technologiczna i Szkolenia



Zmiana punktu widzenia 1

Rekomendacja , producentów myjni dla środków chemicznych
do stosowania w myjniach :

Rekomendacje dotyczą doskonałych właściwości myjących 
środków silnie alkalicznych które się nie zmieniły , lecz nie 
dotyczą znacznie gorszej jakości materiału  z  których 
wykonane są współczesne  narzędzia medyczne  z Dalekiego 
Wschodu i  złej pozanormatywnej jakości wody wodociągowej.



Zmiana punktu widzenia 2

Rekomendacja , producentów delikatnych  narzędzi 
medycznych dla środków enzymatycznych o pH neutralnym do 
stosowania w myjniach :

Rekomendacje dotyczą klasycznych środków enzymatycznych,
o niezbyt dobrych właściwościach myjących ale dobrej 
kompatybilności materiałowej .
Nowoczesne środki enzymatyczne lekko alkaliczne mają 
doskonałe właściwości myjące ale także lepszą kompatybilność 
materiałową od klasycznych środków enzymatycznych.



Zmiana punktu widzenia 3

Rekomendacja , środków o odczynie mocno alkalicznym do 
procesu mycia w myjniach w celu dezaktywacji prionów przy 
dobrych właściwościach myjących :

Nowoczesne środki myjące enzymatyczne o odczynie lekko 
alkalicznym , mają doskonałe właściwości myjące i 
potwierdzone własności dezaktywacji prionów ( RKI )  a dzięki 
kompatybilności materiałowej nie niszczą narzędzi.  .



Zmiana punktu widzenia 4

W dużych CS stosuje się jednocześnie trzy typy środków 
myjących : enzymatyczne, lekko alkaliczne, silnie alkaliczne :

Można uprościć procedury i zastosować tylko jeden środek:

-Enzymatyczny lekko alkaliczny pH10,5 o znakomitych
własnościach myjących (ok 40% lepszych od obecnych ).

-O doskonałej kompatybilności materiałowej
-Posiadający własności dezaktywacji prionów
-Umożliwiający stosowanie do różnych technologii mycia,

narzędzi, anestezji, kontenerów (także Prime Line) butów etc
- Nie wymagający neutralizacji



Jakość wody wodociągowej w Polsce



Proces Vario TD   Rzeczywisty



Optymalne wykorzystanie enzymów w procesie mycia 



Optymalna ekspozycja enzymów w fazie mycia programu VARIO



Optymalna ekspozycja enzymów w fazie mycia programu VARIO



Optymalna ekspozycja enzymów w fazie mycia programu VARIO



Optymalna ekspozycja enzymów w fazie mycia programu VARIO



Każda technologia wymaga precyzji 
dozowania środków chemicznych

Nowe środki są często 
bardzo stężone aby używać 
ich efektywnie i ekonomicznie 
należy bezwzględnie dbać o 
system dozowania myjni.

Konieczność monitorowania 
ilości dozowanych płynów

Starsze myjnie nie posiadają 
przepływomierzy .

Złe dozowanie = złe mycie, 
nieskuteczna dezynfekcja



Wyobrażenia Dyrekcji Szpitala o Pracy

w  Centralnej Sterylizatorni



Dziękuję za uwagę !!!Dziękuję za uwagę !!!Dziękuję za uwagę !!!Dziękuję za uwagę !!!


