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JAK NALeŻY MYĆ, STerYLIZOWAĆ I 
PrZeCHOWYWAĆ NArZĘDZIA eNDOSKOPOWe 
WIeLOrAZOWeGO UŻYTKU

Narzędzia endoskopowe firmy Olympus są konstruowane i produkowane zgodnie z zatwierdzonymi normami 
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Gwarantuje to kompatybilność z endoskopami firmy Olympus 
i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentowi.

firma Olympus opracowała serię narzędzi i akcesoriów endoskopowych wielokrotnego użytku, dopuszczonych do 
procedury „refined reprocessing” (Dekontaminacji i sterylizacji), opracowanej zgodnie z wytycznymi eSGe i eSGeNA, 
i zapewniającymi pełne bezpieczeństwo.

Jednorazowe narzędzia endoskopowe są przeznaczone wyłącznie do użycia u jednego pacjenta i dostarczane w 
sterylnych pakietach. Narzędzia te nie mogą być rozmontowywane, myte, sterylizowane, składane i ponownie używane. 
Należy zutylizować je po użyciu.

Przewidywana trwałość narzędzi endoskopowych wielorazowego użytku zależy oczywiście od sposobu ich używania, 
stosowania właściwych procedur mycia, sterylizacji i przechowywania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby ściśle 
postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcji Obsługi dla każdego narzędzia.

Publikacje:
Wytyczne eSGe – eSGeNA: Cleaning and disinfection in gastrointestinal endoscopy; Update 2008; endoscopy 2008; 40: 939 – 957  
Do pobrania: www.esge.com/assets/downloads/pdfs/guidelines/2008_cleaning_and_disifnection.pdf

Jung M et al. reprocessing of reusable Colonoscopy Biopsy forceps: results of a German Multicenter Study. endoscopy 2003; 35: 197 – 202
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PrOTOKÓŁ PrOCeDUrY refINeD rePrOCeSSING 
NArZĘDZI eNDOSKOPOWYCH

Natychmiast po użyciu należy rozłożyć narzędzie endoskopowe i rozpocząć proces czyszczenia

1. Zanurzanie
 Zanurz narzędzie w roztworze 
detergentu bezpośrednio po użyciu.

Przepłucz roztworem detergentu 
(10 ml) każde gniazdo wejściowe oraz 
zawory Luera. Czas namaczania od 
pięciu minut do trzech godzin.

2. Czyszczenie ultradźwiękowe
Przepłucz roztworem detergentu 
(10 ml) każde gniazdo wejściowe oraz 
zawory Luera, aby zapewnić 
wypełnienie każdego kanału.

Zanurz narzędzie w roztworze 
detergentu i przeprowadź mycie 
ultradźwiękowe przez 30 minut.

3. Płukanie
Płucz narzędzie pod wodą bieżącą. Przepłucz wodą (10 ml) każde gniazdo 

wejściowe oraz zawory Luera.

4. Smarowanie środkiem nawilżającym
Zanurz część wprowadzaną narzędzia 
w środku nawilżającym na 2 – 3 sek. 
Przepłucz tym środkiem każde wejście 
kanału i zawory Luera aż do momentu 
wypłynięcia środka nawilżającego z 
końca dystalnego części 
wprowadzanej.

Przedmuchaj powietrzem każde 
wejście kanału i zawory Luera aż do 
momentu, gdy płyn przestanie 
wypływać z końca dystalnego części 
wprowadzanej. Wytrzyj zewnętrzną 
część narzędzia czystą 
niepozostawiającą włókien szmatką i 
pozostaw do wyschnięcia.

To postępowanie nie zwiększa efektywności procesu i nie wchodzi w skład protokołu eSGe. Nawilżanie zwiększa natomiast łatwość wprowadzania elementów ruchomych.

5. Autoklaw 6. Przechowywanie
Zwiń narzędzie, umieść je w sterylnym 
pakiecie i przeprowadź sterylizację w 
autoklawie zgodnie z procedurą.

Sterylizacja:  Próżnia wstępna
Temperatura: 132 °C (270 °f) 
 do 134 °C (274 °f)
Czas ekspozycji: 5 minut

Narzędzia endoskopowe powinny 
być przechowywane w sterylnych 
opakowaniach, w temperaturze 
pokojowej, w czystym i suchym 
pomieszczeniu. Nie mogą być 
wystawione na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych lub uszkodzone 
przez inne przedmioty.
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