OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA Z NARZĘDZIAMI I SPRZĘTEM MEDYCZNYM
W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI:
Pracownik CS oraz użytkownik narzędzi i sprzętu medycznego ma obowiązek dbać o powierzone
mu mienie postępując zawsze zgodnie z instrukcja producenta.
MANUALNA DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.
1. Metodę tę należy stosować w przypadku:


Braku dostępu do automatycznych urządzeń myjąco – dezynfekujących ( awaria myjni)



W przygotowaniu pojedynczych narzędzi na CITO



Przygotowania narzędzi nie dopuszczonych przez producenta do mycia maszynowego

1. Opracowując sprzęt skażony należy stosować środki ochrony osobistej, poprzedzone
dezynfekcją rąk wg. Ayllifa.
2. Transport materiału skażonego do CS odbywa się w opisanych , szczelnych opakowaniach
transportowych , po wstępnej dezynfekcji
3. Dopuszcza się transport materiału skażonego na „sucho” , bez wstępnej dezynfekcji w
miejscu użycia, w czasie do 3 godziny od chwili użycia.


W przypadku narzędzi z widocznymi zanieczyszczeniami materiałem biologicznym,
zalecane jest wstępne mycie i oczyszczanie z zastosowaniem preparatów np.
enzymatycznych oraz myjni ultradźwiękowej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń
w trudno dostępnych miejscach należy użyć szczotek dedykowanych do doczyszczania
narzędzi.



szczotki po użyciu poddaj procesowi mycia i dezynfekcji

1. Do dezynfekcji właściwej, zawsze należy stosować preparaty dezynfekcyjne o pełnym
spektrum działania, przeznaczone do narzędzi i sprzętu medycznego.
2. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta odnośnie tolerancji materiałowej
wyrobu medycznego.
3. Roztwór dezynfekcyjny przygotować zgodnie z instrukcja producenta preparatu.
4. Roztwory sporządzać codziennie w czystych pojemnikach z pokrywą, wyposażonych w
perforowana siatkę ‐ sito. Przy dużym zanieczyszczeniu biologicznym roztwór należy
wymieniać częściej.

5. Pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym należy opisać ( nazwa preparatu, stężenie, data i
godzina przygotowania roztworu, podpis osoby przygotowującej roztwór.)
6. Narzędzia i sprzęt zdemontowany i otwarty ( zgodnie z instrukcja producenta) układać
ostrożnie (unikać rozpryskiwania) w pojemniku dezynfekcyjnym. Sprzęt powinien być
całkowicie zanurzony, a środek dezynfekcyjny powinien dotrzeć do wszystkich powierzchni
narzędzi, zagłębień i kanałów (usunąć pęcherzyki powietrza). Jeżeli kanał narzędzi jest o
bardzo wąskim świetle, można podać środek dezynfekcyjny do środka za pomocą strzykawki.
7. W czasie dezynfekcji pojemnik przykryć, nadzorować czas rozpoczęcia i ukończenia
dezynfekcji.
MANUALNE MYCIE ‐ OSUSZANIE PO DEZYNFEKCJI
1. Narzędzia po dezynfekcji właściwej wyjąć z sitem, odsączyć i wstawić do komory zlewu
przeznaczonego do tego celu.
2. Spłukać narzędzia pod bieżącą wodą




pod małym strumieniem wody zwracając uwagę żeby woda docierała do wszystkich
zagłębień i kanałów

umyte i zdezynfekowane narzędzia płukane są pod bieżącą wodą, a do ostatniego
płukania użyta jest woda DEMI,
1. Narzędzia przekaż na stronę czystą

