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Reprocesowanie
narzędzi robota da Vinci



Kroki dekontaminacji 

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Użycie

Wstępne

oczyszczenie

Wstępne

Mycie

Manualny/ automatyczny 

proces mycia

Dezynfekcja

Suszenie

Pakowanie 

Sterylizacja 

Przechowywanie 



Budowa podstawowych narzędzi



Narzędzia na stole operacyjnym

Należy utrwalić sobie wskazówki 3xW

oWipe- wycierać

oWet- utrzymywać wilgotność

oWrap- owijać



Przepłukiwanie portów 

Należy przestrzegać zasady, aby natychmiast po 

zakończonym zabiegu (na bloku operacyjnym) przetrzeć 

końcówki robocze narzędzi płynem o neutralnym ph, 

oraz przepłukać kanały podstawowych narzędzi 

roboczych (zasada – 3 x15 ml każdy kanał/ port).



Transport do CS

Narzędzia należy zapakować do pojemnika transportowego, pokrywając 

je na czas transportu do Centralnej Sterylizatorni żelem lub pianką 

nawilżającą lub bakteriostatyczną. Ważne jest by dobierać odpowiedni 

pojemnik transportowy pamiętając, że narzędzia robota da Vinci modelu 

S, Si mają 58 cm długości a narzędzia robota da Vinci X, Xi- 66cm 

długości. Jest to istotne, ponieważ podczas transportu brudne narzędzia 

robocze nie mogą wystawać poza pojemnik transportowy.



Automatyczne mycie i dezynfekcja

Producenci myjko-dezynfektorów spełniających 

zapisy normy PN-EN-ISO15883-1 posiadają 

opracowany program do mycia narzędzi robota da 

Vinci. Każdy wózek wsadowy do mycia narzędzi da 

Vinci będzie się różnił nieco, w zależności od 

producenta, ale ogólna zasada jest zawsze ta sama. 

Należy podłączyć przez złącze luer do kanałów 

poszczególnych narzędzi przepływ roztworów 

myjących, płuczących etc. w celu ich oczyszczenia.

Ze względu na bezpieczeństwo i pewność procesu, 

cała faza mycia w programie da Vinci powtarzana jest 

dwukrotnie, po czy następuje płukanie, dezynfekcja 

termiczna i suszenie.



Dekontaminacja endoskopu-optyki

Optyka robota da Vinci jest specyficznie zbudowana, ponieważ 

posiada na zakończeniu światłowodu multiport różniący się od 

portów narzędzi roboczych.

Wymiary optyki da Vinci: L 639 mm, W 394 mm, H 92 mm.

Optykę można myć i dezynfekować maszynowo (X, Xi) lub 

manualnie (S, Si).

Optyka pierwszej generacji wytrzymuje temperaturę max 60oC, 

optyka drugiej generacji max 95oC. 

Początek procesu mycia optyki podobnie jak narzędzi robota da 

Vinci zaczyna się już na bloku operacyjnym. Przetarcie 

światłowodu oraz przepłukanie portów płynem o neutralnym ph 

zaraz po zakończeniu zabiegu należy do pielęgniarki 

instrumentariuszki. Transport optyki do Centralnej Sterylizatorni 

odbywa się w specjalnym wyprofilowanym koszyku (koszyki 

transportowe do optyki są plastikowe i metalowe).



W strefie brudnej Centralnej Sterylizatorni optyka 

jest płukana (każdy z 6 portów) oraz 

przygotowywana do mycia i dezynfekcji w myjko-

dezynfektorze. Należy podłączyć węże myjko-

dezynfektora do każdego z 6 portów, aby roztwór 

myjący, a następnie płuczący przepływał 

wewnątrz każdego kanału. Można wykorzystać 

połączenie istniejące w posiadanym myjko-

dezynfektorze, lecz dużo bezpieczniejszym i 

wygodniejszym dla użytkownika sposobem jest 

użycie specjalnego connectora dedykowanego 

optyce produkowanego przez firmę Intuitive 

Surgical.

Dekontaminacja endoskopu-optyki



Wygląd optyki- końce dystalne

Model Si

Model Xi



Sterylizacja

Dokładnie wysuszona optyka jest pakowana i 

poddawana sterylizacji plazmowej (model X, Xi). 

Optyka/ Endoskop da Vinci S/Si może być 

sterylizowana w procesie technologicznym 

polegającym na ekspozycji wyrobów medycznych na 

działanie gazu EO (Ethylene Oxide Gas) w 

temperaturze 55°C, gdzie czas aeracji po sterylizacji 

wynosi 12h.



Manualne mycie i dezynfekcja optyki

Należy stosować środek dezynfekcyjny do narzędzi zgodnie z 

zaleceniami producenta środka oraz procedurami przyjętymi w danym 

ośrodku:

▪ przy pomocy connektora lub strzykawki płukać wszystkie porty 

(minimum 20 sekund) każdy;

▪ zanurzyć do dezynfekcji, nie myć końca dystalnego szczoteczką;

▪ płukać w wodzie demineralizowanej minimum 60 sekund;

▪ wysuszyć;

▪ przeprowadzić inspekcję wszystkich elementów;

▪ zapakować w rękawy typu TYVEK (folia 

poliestrowa/polipropylenowa);

▪ wysterylizować w sterylizatorze plazmowym

Sterylizacja



Działanie narzędzi 

W Centralnej Sterylizatorni narzędzia (ramiona) pracujące przed 

automatycznym procesem mycia i dezynfekcji są dokładnie 

oczyszczane z materiału biologicznego w sposób manualny. 

Pamiętać należy, że końcówka narzędzia (część tnąca) jest 

ruchoma, dlatego należy przekręcać ją w każdym kierunku, aby 

całkowicie wypłukać zanieczyszczenia z cięgieł (każde z nich 

zbudowane jest ze 100 cienkich linek). Dobrze wykonane 

oczyszczanie wstępne ma wpływ na cały proces 

dekontaminacji.



Cięgła narzędzi robota da Vinci
Si Xi



Cięgła narzędzi robota da Vinci



Pamiętaj  o wskazówkach 
3 x W 

• Wipe- wycieraj

• Wet- utrzymuj wilgoć 

• Wrap- owijaj 

Uwaga !

Instrumenty da Vinci można użyć 10 krotnie wobec pacjenta 

Maksymalny reprocesing to 15 cykli



Sala operacyjna z robotem da Vinci



Sala operacyjna z robotem da Vinci



Sala operacyjna z robotem da Vinci



Sala operacyjna z robotem da Vinci


